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 نا 91۳8. (25 ۷۷08۲86 ۳و ۲0نندصع.)

 قاطع -ههصخ (1 تاک هکر [2عهنصصت16), 60۰ 16۷76۲10 ع6ر ۰
6): 0 1۰ 

 . زوم ه۶ 1هطهعنو(قص ۵۶ 1طص [و/وص 11 ۲7هکر 20710864 1۰
13707786, 1905, ۰ 

 , رو. زوم 0۶ ٩هعاناز 0مهعب 0۶ ۷ هم اد 16327121-21 و
 1, 2ر تعصعل,ب 0۶ 9نع زوصصعم 60۳0056, 1907-8, 7۶. 61
 ور ظصمماهاتمصف ۲ 16 52106, 1968, 55. 4م 5, 2۳2016 ۲6,

 60. ۱۷[ هطعصصع4 "۸821م 1908-1913, 8۶. 261

 , نصحووبدلع هم ۰۸۵9هعنلور اععصقا. ۱۷2 عمآتمابط مصح طع
 ۸216 ۵۶ ۶. 221لفطم 1907, 55. 02:۶ 0 8۰

 . ۰12۷و ه۶ 1م ] ته, ۸۳216 (6اب 60. 46 (6]206, 1967,
105. 0: 0 ۰ 

 . 1و 2ر 3ر 4, 5, 6,7۰ ۷ 2و 1162, 0۶ 162760 طه (75/۵014-
 4710-7), ۸016 (6عر 60. 27[۱۷ع0110اطر 1927-1908, 208و

 1 25.و 105. 15. 15گ.و 155.و 1 58. ۰
 . 1, 5ر 6. 1هزوعنطاب1-اتوصحص ۵۶ 1۱/نهعم جون (شتداحدع 6,
 [2ع91ت16), 60. 16 وهصعع 20 006۲8, 1909-1917, ۰

۰ 6260 

 2[1۷ع2اباطّهص-هص2 (۴)یونهص (ععع)و 60. ۱۷1۳2۵ ۱۷[ تیاجوصصصح20,
1909, 125. 0:۶ 0 1. 

 , "1 هدعاعو ۲۱0۱00۵ (۳۳عصهعط هم ظععع12ظ)ر ۵ ۳۲۱2۲ 40
1126 1 6۷]10, 1909, ۰ 

 . 1۷ زوصصر هم 018 ۴هوتهص دوم ۵۶ نتموملور ۲ هطقصع-1-
 (زدرور 60. ۱۷۲۱۲2۵ ۱۷۲ تاوقصصصم24, 19069, 155. 02:۶ 0 8۰

 . در 2. 2طع 120212: 2, 6۳20 (6کر 60. 2204 ۸
 ۲ ۱۷۸۲2۵ ۱۷[ تاووصصح240, 19160. 22۶. 0: 0۳2۸. 2, صواتفاح

 وصف. 20 ظ06عع اه 3۳0۲۲۵6, 1921, ۰

 , 100۳00106108 ۵ 1 0126(۳۲16 06و 1۷0۵عهاکر ۲ 110066, 1910,
105. (۶ 0 1۰ 

 . نسهص 0۶ 1عععهص 9. 1916 (شتهاصنع (۵), 60. ۲۱۱۲۹6۶6۱0,
1910 75. 60. 0:۶ 0 1۰ 

 . در2. 12 1-1-(یای2102 0۶ ۲و" 112 ۱۷۲۵۵۵۷۳۸: 1, ۳6۳
 ؟ععار 121۳16, 1911, 155. 0۸۶ 0 ۵۲۶۲۰ 2, ۳1260 (۳26-
 12(تمص هه ۲هنععو ج۲ ۳07۵6 2دص0 آ عطماعهصم 1914, ۰

 . ۲و2 ۱-ک (۲؟نومص ۵ عطع ظقحتف) اه ۱۷۲۳2۵۸ قصد
)۳6۳۵120 166(, 601. 2۳0۲۲96, 1911, 125. 02/۶ 0۴ ۰ 
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 1 2ر وب 12 طز- هطفصعادوطف ۵۶ ژتسدرصتر هو
 ام 60: اف ۱ طفمصصصم4 : 1, ۱۷۲۵08۵01, 19 ۰*12 هش
 وز ۵۲۸, هر کد ههمصمط4فطقر 1916, 158۰ 3 ۸852851118,
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 1عهعط16-401مطزکط (ن مهصنصع), وصف ۱۲۱۵۵0808,
۰ ۵ 62۷۷ ,156 ,1911 

 2 (دلآ طناطعم مدااندطع), هصناس 12 ۶
 ممطل 0-ظلم دل اافط (۳یونفص (۵00), ۰40. 0

8۰ 0 ۸( .155 ,1912 ,110664 ۵۷ 222012060 

 .. 1۷۷-1۵101 نفع هک ها-نص4ک (شعداطنع ۵4), 60. 69,
۰ ,1912 

 161۵۱۱ 1۱-فصعمط ۵۶ هع-9حص هصک (شماحتع (هعار 12ع-91ع0116)و
۰ 0 :0 .209 ,1013 

 ,. ظنوقصف هز گنع ۵. هیقدوا هصف ۸۵44 ۵. 2)-۵0:هج
 (شتوطزم هه دج0 عصعا, هو 9نع یطقتاعف ] . [ب۷۵11)و 19 14ر ۰*2

 141( 1-اننصم" هک شان آدم هع-هتفز (۸۲۵16 (6۲6) ۰
 ال 1601508, 1914, ۰

 در 2 )۲ تومان 1-متاکط هم وصل 1لفط ۱۷۲۵۵۹۵۵۷۲۸: 1و
 ۳عیوندص اهنارب 60. 16 5مصععر دون ور 8۶. 2ر ؟صعانوط مصع,

۰ ,1918 ,۹۲2086 16 

 .. گدعصعت ۱-ات اتص 0۶ ادم سهم ها نصح هر ۵0 0
 6 ۸۵16 ۵ ۲۱۵۲ 6هصجمص 19۵0۳0۵0066108 2001 ۵

 ۲ ۸م 118-4 ۸طصف,م 1916, ۰

 نهم 01 1-2[ تکجو 1 ۵.۵1 ص4 ها ززصصحقاج طه. ۳ هم
 (شمطنع هه ده تدصمع(تمص)و 60. ۱۳۵۵160۲۲, 1928, ۰

 ۱۲۰۷۷۲ هلو

 , . ۴هعصهصصم ۵ 1طصب 1-ظعلاطتر ۲ تولدم هاب 0۰ 16 ظ0هصعع
230 1۱6601808, 1921, ۰ 

 . 1۵طحاب ون (۲1نو(م۲ ۵۶ هدلزنوو) ۶ 2-14۵4
 ۳عوتعص اععار 60, ۱۷[ تادعصصحع04 100 1921, 475. ۰

 , 1206و (0 91۲ (ب, ] . 1۷211 5 6016100 0۶ ۲۳6 1۷[ ۵1200211574,
 عموما 3۲ ۸۰ ۸۵۰ 36۷28, 1924, ۰

 ,. 0عطصحسک- 12 مه هک داف لللص فصل, 1در ۲ععنوص
 166 0۲ ظع ۲۲8( هه 9ععمص 300عفر 60, 10301808,
 1925, 20۶. مر 1 :هصواهتمم هم 6 ۳۱۳۵۲ 24 9ععمج0
 10018, 1926, 208. ور 16۲ 0۶ ۳6 ۲۲ 24 ۳0
 100اعفر 1929, 36۶. هر 1 هصواحاتممح ه۶ طع 14 هصم
 ۲09۵۲۵۲ ۵068, 1936, 2586. ور 16 ۵۶ طعم ۳۶( همه
 ٩ز(ظ ۳00 280 1801668, 1932, 358. ز 6و 12۵912010 ۶
 (ظ6 1( ده 9ن(ط 10]عفر 1934, 258۰: 7 ۷۲

 هه 46 ۲۲و( هص4 860080 1300168, 1937, ۰

 , 1 نیاعنو(هص 26 ۲۳6 (صصع ه۶ (ع ۱۷0هعهانهص 18۷و ۷
 ۷۷, ظمتطماکر صواتفصح ههصفا,ر ۱۵۷۱۵64 ۷ 46 ۵00۲,

 21060 5۷ ۲۲, ۸۰ 1, (اطاح, 1927, ۰
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 ۳ ْهص ه۶ ۸ ظحعع 1۷عنصایص اهم 0دنو ۸-21 *هطقر [هععاطعع
 ۳( ههآآعماتمصد ۵ صنعععو ۲ هاطعع 0۵0۵ ۷۲۵۵ ۵0۲6 طع
 هعصم هتصصفصم هه اه ۳-21[ تعه۲هط دطص "ظهور 60. ص

 ظتهاهز6 ۲ 1۵001۶ 6676۲, 1928, ۰

 1۷۲4220 0:۵ ص0 ۸۵۲۵0۵0, 1 ۲۲, 1, ۱۱۵3100, ]26[۷,
۰ ,1928 

 ] 2۳7 هصن 1- 1164726 0۶ ۱۸۱۲۲1, ۵ نان و001۲ 0۶ 10850006,
 ومانتمعو هم 7دلتفر هر ۱۷[تجمصصم4 ها 1رهصصتت لللصم 1929

42۰ 

 1۷2۳7۵ ص0 1۵20۵( ه۶ طاهر 601060 ۱۵ (وصع-
 12ص هه یوصصعحتعت۲ ۷۲ ۸. ]. ۸۳۵6۲۲۲, 1935, ۰

 . . 11(اطاب ۳201-1 0۶ اوت ۷-1[ (ه22ر 601064 ۵۲ 1: 0(1۵-
10۷751۲, 193 5, ۰ 

 ۴۲4۵4 لس گلوصر دم هممصصصمتع ۳عیعتعص تعماتفع مه
 ع602۲2۵ظ۲ (372/982)ر تهصفاه(ع0 اصفم نصعاتوح ۷۳16 مع
 ۳۵۸۵۵۲2 ۵۲ ۲۷۰. ۷صمواع هم 100 تم(۱0ص ۳ ۰

۳2۳)۳010, 1937, ۰ 

 [۱۲ 1۳1۳ ططلطصو

 1۷2 هانصح 21-مابعادد ۵ او جانور 01664
 2011260 عصداداتمص ۷ 1 ۰

 1202046 922-21 1۷-21[ تاج 0عطفص مگ ژاهصحب ۰1-۷۲۵۹۵227
 60تا60 ۵۲ ۸۱ ۰

 ۲۷۲۵۲۲۶ 181۳1)18911) ظ۲ ۳[1۳, 1۳1/791[ او

 ۳:۴2 سو 1126-1 ۵۶ ۸۱۶ زاوص ماطاطوص 1-2[ 22ت ۰
 دو ۷[ تجوصصم4 227۲-22 هو-110101, 1928, ۰

۷1. 
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 اتصصع هص هعععماطاع هم هد همعادصهطما۲ عععلع, 1 طنف هناتمص 0۶ 06
 7 /1071-(2 1۵/14 ۷۲۱۱1 21۳72۲75 6 مآموع۲ 2990012160 ۱۷1۵۳ ۳۵ 64
 ۱۷۵۲4 6. ظ۳0هع هم 24 2 یعتامتص واههع اه طنو 1ذفع هععجصع
 واب00هصات یوتمووع0 ص طمع ۲نعم۲ ۶ طع ۱۷[ممهماو : ۶0۲ 1 6
 2۳6۵2۲260م ۵۶ ۷ هاتصع 111 ۵۶ طنف عتعحا 12/۵۵ 0 0 6۲626
 0و عهنصع ًاصفم 6 ندعواتمص هگ ومانعععور ظ6 ۲72۵ هوامصنوطع0 10 صف
 2 هااطمبهط طع ۱۷[ممهمآ مهتنم0 اه ۳6۳۵12 عه0660 56۷۲6۲۵ ۶
 6 ظصعع( طنعامزمهآ هصهوق(متمزعمعو اه طقع 106۲2۲6, ۱086 0۶ 6
 ۱۲۵0۲6۵ ظق4 هععج طبل هع 20عوانهما۲ 6010604. ۲6 6۲۵۲0۲6 ۸
 2اطات۶ع ماعصصتصع یمصهوماععع ءهطمادعا۲ هلنانمهع ه اطع ۳۵۵ -
 1 0001م ده 36 ۵:/۵-(4:/2۵. . 1ص نفع اصا00ایعاتمج ۲0 ۷ هاابصحع 1
 0۶ اطنع ءهلناتمع ۵۶ زنسدجنو ۲نفر ۲0۳۲2۲ 6. ظ۳07۵6 طقع
 0ع8071060 اس ۳طقع هصهفصصعع طع هلنتمعوطتو هقصصع 40 ظع هجا
 6۵ طقع دصمعغ ه:تاانعصع 1:هصتهص ءهطماقع ۱۷۲, ۱۷۲۰ 002777181, 1 طنعق ۵
 18 1966, هاب اه معععمص ۶ طع هاداطمعععع ههاتنعع ۶ طع ءلنامتو
 مت هاتصحتصفت ۲ ۲عوعهتطعقر طمع و( ۷0ام تل هم( 2م مءهمب 11 1:
 10۲ 20271 ۳۵م هطع یتاتعمل عج لطف ۷0آاتصصع 60و26 2 ۲
 1ه000تعاتمصر عترتصه طمع صف یمصواعتع نفع ه۶ طع هساطمتع,م دص
 260ص ۵۶ طع نعمت دعا هم طصفلل7 هم یمیعوبفو هج طع
 26ماه ز(تعف ۵۶ طعم تونم هام هه طعم هصعاطمع 2000060 ۲
 636 10100۲, 1 طنف 1286 96ع(6تمم صف ۵6 ععمومصممم460 2و . 0
 220 مهصفصمصغ عابن06 ۲۵۶ دل طیابعع نام ۵ )عوتعص نون

۰ 1 

 ۲۷ام 1۲ 2ممهه64 دص 2916 هدص عطف 2 ۷عمتو 2۷۲6 1240
 ظع0۲عهم (طع 2و معهتعصعم ۵۶ ۲۷ 0اتصمو 11 20 1۰

 72۲0 ی 1۳۵0۱۲۵6 1160 رم آ دصانقت۲ ۲926 2 عموجموه 76۲ ۲۷ماه
 1221ر 2240 1ط 1ظ0۳0۵هتصع (طتف 1عع( ۷هادیصصع 60 )6 ۱۷۵۳۱۵ 1 1316 0
 ۲6۵2۲۵ 16 2و 2 تناطابعع (م (طع طهعصحم۲ ۶ هوع م طمع هصاطنعتحعصح
 2820 ههعهنتهعهصمصع اطنع هلناتمم ۵۲6و رم اصهععمانمصم ظلعما طعع
 ظع وطماب10 ۵۶ 2۷6 1۱۲۵0 6۵ و6 6 ۷۲۵۲۲ موجمآع(60. ۱۵۲6(
 1عوور ۲۷6 ۶661 طقع طنع ۲هاایصصم و 2و طجاتمط 2880012160 2و 188 ۵
 2۳60ع6عدعمکو زط هطقع طیتلانهصع هم بو 1مدطاع هطمادع طم

 عان1460 6 همتا»۲ 20ام 0۶ 09۴ ۰,
 ۲۷۷1 ۳622۲ 40 1۷۲, ۷۲, 0۵22م (طع 1۱عمصع0 ۳۵۲۱ 27 6
 طمصتحا هطعع (طنع همطماعع طقع هععص ومه۲60 80 همهجماعع 2 مع
 ۱۲ت ممد هم هاطعع عهمطماقع یمنیلق طعم معمول زط

 وانعط هتگءماتمم ۵۶ صم»7۱ع0عع هه عمم0 زا عهصعص
 ۲16 هومعصع طنع ۱۷۸/۵۵007۵ 16 6 1011۱07 اصع ۲:

 ]: طقف 16۷01۷760 هو طمع 10 منو ۳ظهغ 1و 24 هصع هه طع هجصصع

010۳۲ ٩ 0 

 ۴ ۲0۶ معوعمجفق >طنمط همصمغ طععع 6 هننمطام یوادنصع طع
 2۳(ج2۲2(تمص هص40 ءلن(تمص ه۶ (طع (طنع8 *۲هادصحم ه۶ زن دوجل و 70 71-



111 1 ۲۲1011 ( 

 0۵-۵:4-2هیماب4 طمع ههعج دهها عامر طبع (طفصاعف 6 0
 (ع۵4 1 طقف 24 1هف( طععص مموعتطاع ط» اند طعام دصف [ه۲ماع هم هرنصه
 طنع ۷۲۵۲ ۸۵ 2 یوعامتمصم هه (طنو صفت ۲هابصصع طقع 669 ۳۲0-
 نعع4 ذه هطع عمصع مه دم وواع هو طع 9۵0 قفب ۷0انصعو

 (هوعاطع (ط هصمعع 06021160 20 6۵91۷۲
 ۴۵ت طمع اطنع0 مار اه ه0نتمص هم طمع و ههفصنممنواف
 مصرجآم ۲60 مع اطع قم ده هععمجف هاتصعف ۳طنمط ۵۷۶ ۵۵

 ععصتنطع0 ذص طلا لعععنا اص طعم ۱معم0نماتمج ۵ ۷۵۲6 ۲ ۰ و

 10 ی 66 12لنعمع 20 2۶ طنو ةنوممومآ 86 هاطع ۱۷۲99. همانصو 2
 (ناهآ ۵ هاعمم ههص. ۲۱مهر دهم مهم ۵۶ ام 20لناتمصما هم

 (1۷۲8. ط), هطنمط دم ؟هصصعت» اطع ج۳ ه۶ ۵۲4 13۲0۷۲۵6
 20 عج یالمعع0 نه هو ۷۲۵۹, ره (طع ظ۵0۱عتهص 1۵۲2۲۲7۲ ۷۲
 هصع ۵۶ طنو اصفنعص مدمئاور ؟هصصقل 1-112 ۸24, ۲۲۵۵ ۸0 ۵
 ۸۵و( یعهنلاب دال طعم هدننمصغ :عملنصهو ه۶ 696 ۰۳۵ ۱۹۵, اه 6
 همونص هگ ظمهمعو ۷۵. زن صف طع و24 اطقع هطنع 1عع( 20 6
 جام 0 طمع 1لتتمع ۵۶ طعم وعمدمام 1۷۲99, [دص4 96 166۵۵۵۵
 ره 66 ۵6 6۵ (طع هم ظ001هنوص ۱۷۲89۰ هم ملا (هلعح گم کیم -
 [>۸8 طعم همععععطم ۲تعمت طنصصععا۶ هم طعنه عج طع
 هماجنما ۷۲88,], ۰۲6 معواباغ دوم عطقع (طع هیصح ۲0621 ۵۶ ۱۷۲۹9. ۲۵
 ظع هنعع0 اص حنف طنع0 مانع منو( 6 ۳ع۵عمصع0 دق ۲۲662, ۶
 (ظ6 طنععمم 1۷۲99, طع قعفع وع۲هج طلمصه ام اطع ظنطاتم(طموتع
 2(مههلع 46 ۲هتنفر عطف ۳عوغ طهامجهنصع مه جانطأتع 0۴ 6

 عهآاععاتمصور 2و ۳11 ظع ینماهتصم0 1266۲ ۰
 ۲>)ععینوماتمح ه۶ طع طنعععج ۱۷۲۹۹, ۵۶ 36 ۵4-6۸/9/۱4:/۵ ۲۵۵

 2۲6 66 1960 رص طع ۲۵962 ۰
 1. 1۷5, . دانا, 6۲۵۰ 5
5 ,۳۵۲۵ .۱001 ,1۷۲9 

 1۷۲8, و۵1, ۳6۳۹.۰ 6 فا
 1۷15, ۸۵6162 5 و 609+ دیجی رس مورن

 ۷5, ٩م. ۳۵۲۵۰ 63 مر به ر
 1۷۲5, 6 ,۳6۲۵ ,٩001

: 8 ,۵۲۵ ,۵1( ,1۷۲5 .7 

 ٩81866 16 ظعع( ونع ۶ (طععع ۱۷۲99, ظ76*2 عمه نا 0عجعح60 رو

 طند هاتهلنءاتمح 0 ۷هاسصع 1 (مو. وقف 0 اب (طع 1160۲ طودف ۶
 نو هیموع0 هطعع طن۲طعع اص لطف ماقعع طبع طقف مومصع0 طنصععا۶
 1۵ اطع ؟ع» 1هاامهتمع :همناعم اه ۲ ۵۶ ع۶عههطنمع )۱۵ 6۵

 رب تیبا رو
 779/۱۵6 ۲۵6 0۶ 1۵6 نععوعص( هو مگ اطع هو جعونامنف ۲ناصصعم و
 هاوجمو( هطماا» طهفع4 مج ۷۲8۰ ۲: زو لطف صمد( 26متر طمع مو
 عمصممآععر هه4 طع ها0عع( ۵۶ هال اعم ۱۷۲88. طعمه هعمص و0
 جلب 8 ۷عمعو هلاعع (طع عفط ۵۶ 66 شنناطم۲ (۵.1. 689۸.0. 1290)
 280 ملل هاطعع ۱۷89, 276 ۵آ عععمجم اصممتامصمع. ۳۵۲ نو
 ۲62908 136 16۲ 6۲6 0۳6262۲64 طععم هو 9۲ هو هم مهوعتطاق,
 طععص عمونع0 91( هطهمقصعع مع (طنو ۱۷۲9, ۵و اص هوم ۵
 (ظع ۲۷8, و هاوبزمنمآ» هام طمع لنعمناتمآ همتا 6

 ی
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 ۱72 تمع مع طعم (طع :هعلنصع او لمباطگنا ۵ ۲۱۵۵۲ع 1۱60۱66۵ ۰6
 طععص تهصعمم960 ج اص طع هقعع ۶ اعمهصععصدف اطع ععب عج
 ۲6960۲60 ۵ طمع 2ن8 نگ ماطع ۷۲98, ظبب بهم دم وام همععو 6
 ۷2تزهص(م 1ص عطنو ۱۷۲5۰ 276 2۳72و 6م عن ام طع ماعو 8
 ۱۷۲16 0096 ۵۶ هطعع ۷۲98. وم 62( 4 ۳۵206۲ مه 276 مصصواعع

 ۲۲66008 ص طنف مع,

 5۵6070, ذص طماط ۷۹5۰ ب دصف ه اععوع عمود مع ذص طع
 1۲0 ۷۵0اتصصعز اص لطف ؟هصصع اطنع عده یعاعصق 0۲۵۶۲ ۲6 65
 (0ع0۳۲ع6۵ 101. 215 ط 2204 216 2) (>ع. 125 ًانصم 14 0۶ 626۶

9(۰ 1106 212 .0 10 601610 

 ]6 عمو 1 ۱۷8. ه ۳عج:عومجاق هوا هصع طفل ه۶ ۷ 0ابصصع 1
 طءعنصصتصع ۱۳16۵ (طع زععاتمص هص طع اعم لئع مو 6م 136 0۰
 [( 1و طهمو( مصماصدصاع (طقع طمع ۵۲ ۳۵ ۳/طتمط 16 ۷2۵ 600164 ۵
 086 ۵۶ اطع میان[ ءلتانموم ۶ اطع 7۵۵-6۵۵14, 10 ۳:6 6
 ظاح(طمع 20 0۶ ۷6۶ 20060 طنع 2ععمابصع ۶ طع ؟عصق ائع هه, ۲

 ۲ع2ع0صو هماعنصع0 اص ۷ هابصحع 1 (0. زق)ر 66 هزوتصهآ عمصح ۱۳ت طنع
 60۵ ۲2۵ 206 ۲۲هو تماطهاجا۲ 12060 ۸.1۴. 6وور طه 1و 0 52۵7, ۲
 086 ۷62۲ 2کاعع طع 1ًععععع 266 هصمصعنمصع0 ط6۲عنص. 1 طنو ۳)60 ۵
 6۲610۲6 2 ۷۲۵۲۲ 014 مهع دل یمجنهصمممتهصعمع ۱۳ط هم همانا

 عههممموناتمم ۵۶ هطنفق ۷۰

 7. ۸و 0۳ ۰ 3 (نهما, ظععفعص 2018)و و1966 (طنع ۱۷۲8۰ ۵

 ههلچ معمهنسع4 اهم طع ظناطانمطفوع ۲عتممفلع نننعع ۲عععجللپر طع 96
 2۳6962۶ ۷۲۱۵۵۲ ۲۵۵ اآنصهطاع هم صصقاعع ایوع 0۶ 1 ۶و۲ طنع هتالمص ۶
 ۷ 0[تصصعم 1 200 لر ۶0۲ ظ0 096 ۲۲2۵ 2772۲6 0۶ 166 یلعاعصعع. 1 و
 ۱۳۲۱666۵ 1ص 2 و۵00 هدمفط هه طع یماممطممح طعععو )6 66
 ۸.۲۲, 700۵. 16 1و مصواعع ده یونعتصف ها عطععع هاتصعف : ات
 1116 ۷6۲۷ 16۲ هاطعع همونعع 16 او 060 اصقم ۲م ۲هاسصصعفر ۶
 عطعععر هق و ایمانملل»۲ طع هقععر هم ۲۷0اتصصعو ۲ 220 11 276 0
 هو 2 هلمواع 7هاتصعر ۳۳طنلع طع عطنعل تماتصع فو ۲6۵۵۲060 مع
 ۲۷0ااتممم 1۲, 16 ۷:هیمو هه 06۶6668 0۶ (طنو ۱۷۲9, جیم ؟دنعا۲ هوم
 طهاهصععلر طماعط رم 1626668 هه تعمعع 2۳ع هطعت اص طع 29660-
 1206. 6۷۲۵۲(ظ۵آعععر اص هلتاتصع (طع متعععصع ماتم 1 طقع ععج ۶
 اتصمو ۷هلاتعر ۸0۶ اه (طع یمانعوع هک هر یماامتمم 1۶ هعععصعم هک
 ام طع 1326 (طنع مو 2۵ ناناع ه0عمعهعمع ۶ هل هاطعع یونعو
 2020 ۳۲2۵ 1671۷760 مع 2 لنواتصعع عموم : اه و07۱6 دهه ام 20لتلمصو
 220 ههصنوفتمصف ۵۶ دعصنعصمعو ده ۲0۲0و طععع دم یمهجماعاع لع-
 عودصمعع. دم مدمعهوعم هگ نمد هعمصتصع ده یوعو ۶
 ۱۵۸1۹ 0208ماتموه مع مماتمهر هطنعط هعمنع ام دا ۷۲98. همه
 ۱۵۸۵۲۶ 6 هصععصنصع هصنصعهالنعتطاعر طععتع ههعص ص46 هاععع 0 طع

 0160۲ اه اطع هد 0۶ ةطهنف ۷۰

 8. ۱۷۲5. ط زو 2 اتدصعیتوغ هک اطع ۷۲۹, زده طمع ظتتفط ۱۷تن
 (()۲, 155و ۳طن6ط و 12060 ۸.1۲. ۱277 هه ذف ۷ع 06۶60076 هم
 دنا. ۰1 طع دفن( ۲2۵ دصمم ۵۲ و لنقممجا نمد 10۲ طع
 1266 ۳۴0۲6۵50۲ 5۲0۴۲۵6, 1 ۱۲2۵ ام طمع هصععوتص ۶ اطنع هصعمتوا
 هظع( کف 19-1 ظطصصح4 هصنععع0 (طع دتمصعع طع عمنص0 ذص طمع
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 ۷۲۵ 001عتهص ۷۱89۰ ۰1 6 قعفع ۵۶ (طععع ۱۷۲۵9, زو 100102060 ۲ 6

 16۱6۲ ی ده 16 0 هو 6 160667

 9. 1۷۲8, ی ()001عندصر ۳۳۵۵6۲ 54) 2600:7نصع ۵ ۳طعو لعح
 ع۵۲1ماتمص 1و ۷۵۲۲ هاکب ها 1 دو ۵( 12060, 16 1و عج ذص مع
 2820 یوصنعتصف هلن (ظعع ۲هاتصمو طاغ 4 1و 1616001۷6 ۱0۳2۲ 6

۰ 343 28 16 ,690 

 16. ۷5, ك (36۵لعتهصم 0جع] ۰ هل) مجندتصو 21 ۵
 ۲۷۲۵)اتصممف همه,

 11. 1۷۲8. ل (1801 066 ۰)1914 ۸ 1616001۷76 هد 1۵۵۲ ۷۲

 12060 هنتت. 1026. شلع ۱۵. ج دم م طنع یمجنعنصع (طع هنومواع-

 2۵2۶ ۲ 1۷۵زه آ هوااب 1-1) 1 ۰

 12. ۷۲5۰ م. "1و زو 2 همه هصوهتو( ههعنتصع ا3ع 6
 ۸.1. 1و4و هک ۲۲ماتصم دن مجاب. ۲م یورو او کیف ۷۲ هزهه
 1۷۲180۷1, هصع ۵۶ طع هصمعع طهیتاانعصع ۷منصه ؟ععصتعص ههطماعصع ۶
 027-20, 16 1و 2 عمو» 2 اطنع0 طقص ۵۶ 2 ۷۱۵, هاطنمط 7هف اوصح
 و6۲60 ده ۸.1. 6و8 ؟عمصم 6 هنبهوتممط مون ۵۶ (طع ۵7:0 ۵4
 18 036 عتوص ۵۶ (عطفعسفص کطقصم ام 20لت(تممص 60 ۷هابصع 111 طن
 ۱۷۲5, یونعتصف سم موصمطلعاف: () طع ۸جمهصلنع »۲ آهو -
 118 1۵81: (2) 2 72۶۵/۵ ۵۲ اسدجک طنصععائ هجا164(1 ۵
 1-1 لیعمر» ۲ تمجصگ0۲( 10۲ هطع ظ۳ع(طتعص ")و طنمح طقف عج ۲

 0عوعط60 اه (طع 1ه00لابیاتمص 40 ۲۷ هاصصع ۲ ۵۶ طنف 0,

 13. 1۷۲9, س. 1 طنو و 2 حط0(هوتعمطنم ۲6۵۲۳0 لنعاتمم ۵۶ ۲۷ هایم 1
 هدر نم هم ميوه اه طنع ابهصتومم 1موو ۳0 2 ۷۵۲۲ 0
 ۷۲5. طهامصعنصع 40 عطف ۸ ۱-[۲بعموص طحطفحا (۷۷ ۵۲/00 "1-
 ۱۷۲۵) ۵۶ 1 طعم هد مدناهاتفصع4 اه 1991. ظلاعع ۱۷۱8۰ ۱ (طنم و
 686 ه۱0عع( ه۶ دل طع ۱۷۱۵9۰ ۵۶ 36 7۵/۵6۵4 صم»ح 0 طع
 ۲0160, طهنصع 12060 1۵0 ۹5۳2۲۷۵ ۸.0۰ 690, 7.6. 086 ۷6۵۲ 6

 ۷۲5۰ 1 هه منصم هم 2اعع ظع هعجاط ۵۶ ]۰
 ]طمع طدصهتاتصع طععصع 2 هننانصع :عععجاطاعصعع 10 طه ۶
 ۷۲8۰ 1 (2ع صدر 06 وعهج ۳0ص هد یموصممتزومج ۵۶ هطنع ۲6۵۲0لصعاتمه

 ۳6 (طع مدعع ۵۶ ۷۲۵۰ 1 عن ذص ؟هعمنصناع ؟دنهو مدوم زف ه۶ طع
 [86۲00۵ع(تمه 4۵ ۲۷هاصصع 1), ۰16 12لنفمع رو مصننصم60 طحع حع۲
 2۲6 ۲36 ۷۲۵۲۲ ۵۶ هصع هصف (طع عدم وز, ۲۷۷ ع(ظع۲ طنع ظع طع
 عهوع ۵۲ طمار 1 او ییادنص لطف (طع 290 یمونعم ۳ععع ص46 مو
 نابناع لنوانصم( هدنونصفلور هم رو ها نصعص۲ : ۶۳۵ 6ظع هننصمحاصعج
 ۵۶ 8عععصععع ص طع و07۱6, 6 ۱۷۵۳08ر 224 ام ۱/۱۵۱۵ ۰
 ۸ ؟۲(طعع عععتماتمم هگ (طع ۱۷۲9, ۳ طع هصم دم نم ۱ظهصنعمم

۰ 18 10 0۲6/266 5 1099 
 ۱۷۵۲۵ 1. 0۶ هظع 1 (ععج ۱۷۲۹9, 200۷6 0عوناطع0 وه (همصم۲

 1۷۲99. ۱ ب هر ) ۷۲۵۲۵ 0۵11۵660 منا طعم عطماا اص مع

 2۳6۵2۲26۵ ۵۶ ظع متعووصع ۲هایصمع, ۰۱6 006۴ ون (۷۲۹5. ط ی كل
 یس# ما ِ

 لرم س) ۱۲۵۲۵6 ۵۵۲ هما مص هم هععنصصتصع ۵۶ (طع هععنمم
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 هو [هععص-1-ههاطاطط هصف (طع ۴۲6۷ ۱۷[نووتمم ۰ 0م 40 اطع صف
 ۵۶ طع مع ظع بهم طقعع هطععع 200ت(تمصمت ۱۷۲۹8۰ ۷۲۵۲۵ ج۲
 ومدننمماب هتعءکر ههقنصلو اه یومعمتتنمص تط مطب م288هععفر
 80611185-018 لزومادمصحعصک 0۶ [هانمور 20 اه (ظ6 ۲621182 0۶ ۳0۵۵۲

200 01266-۰ 

 ۷۵۸ 2, ۷۲8۰ و ۵۶ لطم ظنطانمطفوم ۲ ه(تمهملع لع طدعنع هطنمط هوم
 عمومانآ60 ۲۵۲ عطع قععب هم مدععع ۵۶ ۷هاتصع ۲ ۲۲2۵ 6۳۵8
 1عص0۲60 ام بزم ۵۶ زنع ظعصع 0۲0۷۲۵0 ظممهاعععات یو ج4

 روت
 )۷و ۵-0 7 هل 4۵6700007. ۰1ظع و0۲۲ ۸۵۵6جلنع عولتصع
 نزد طعم نیومام ه۶ ظ2عطفر هطنعط طرز طآدوتصح 1-4 ۲ تعا
 20068 10 ۷ هاتصع 1۲1۲ ۵۶ 6 6۵4-7۵۵, عهد 1. ج۲ 0

 0 16 عطنت(عمج عمود ام ۷۳۲6ط 1 2۷۵ ۲6۲6۲۲6۵, 26 ۰ ج 1

 200 م.
 "[ طنف ۸ممهصتع رو هلعم ؟مدصل اه طمع جمع هص طع تملتوط

 ۷-21[ نوه قتصح اهن الفط اص 2 ادنللع»# طعم 0۶ 64۲ 02ع65 ۷۲۲۲۵۵
 عطع طععنصصتصع ۵۶ اطع هتوطعط یعصاتت ۵۸با. 3۲ 2 66۲۱21۳ ۲
 زطص هفت طصق تطعصصم4 اطص ۱۷2900. 8عع 0ع5
 02ماه, ۷ هاتصصع در .٩۱0 2هور مصمتعص ؟مصهو معوهص 61 010و
 460 ظ 60 462 )۰, ۸ هانوطلب 20۳10260 ةعداطتع عجعلم(تمص ۵۶ عطنع
 ۹۹ 12۲ طع [مانص اه قوم ۳۱۵۵:2میو و همای ۲
 ۱۷ نطهوفمت 12-4 (وعع 0۵. 471 10 475 ۵۶ (ظ6 136۲۲0۵6 64. ۶
 ۰)1890 "1طنم تعصماداتمه »دم ۵گ صبمط نفع ذص ءنتصع طع ۳عونعه
 16. 1۳6 7۵72 1-1 0000۳0 طقف هلقم اهعمج موعاعصا۷ و1660,
 ات 1180 ننآتعو 27186, 16 ظطقف 60 6 یموگهمععلر ۶۳۵8 6 ۲ 2(
 80 وانمط طنصع دف 2 ۳عفلا» علهاص1ع ۵( 0۶ (طنع [عصحمابو ۲۲0۲۲ ۰

 ؛] ظع 20076 رو 2 طعنه هیصصقحت ۵۶ اطع مجنهصند ۵۶ (طع نام و
 ۷۵0026 ۱۷۵۲6 هعهنمعع 23 عده اص (طع هنوصص,

۲. 1( ۲۲ 150 ۲ 09 
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 ] هاط1ع 0۶ مونهماع منا

 ]رو[ ۵۶ ۱۷۲۵۲۵ اهصممتمص (00منعم لنوو ۲۳۱۵۴ ۵ ز-ح

 10100۳ 5 6 ل-ح

۴۷۱2۱ 1 ۳2۲6 0۶ 66[ 

 ۸ممهصنع هص هطع 9نعوع ۶ ظ2ع1020 ۵ آهو 1-1

 ]نوا ۲۹ ۳-۰

 ۲0( هه ۸00نتمصع یا را

 1806 ۵۶ ۳6۲و ری و

 ]1006 ۵۶ ظ12ععو 2940 1[ :یاوعع ۵۳۲۹

۵0۷ 00 ۵۶ 1806 

1۳۳9192 0۹۰ 





 ]رو 1 ۵۳ 1اباب ال و [ ۸ 1 10 لو

 ,. صاطتمممصصمما 0۶ ۲افعات 21 هدفگتتوفم اه (طع 6۲6۵۲ 16۵6 ۶

 (وع "[ طمایوعص04 ۳عوق متعوعصاع0 6۵ طتصح ظ۲ ظصحتع ظتعطاتح
۱ 2,2 

 . 1۳6 5201 هم انعواتنعاتمج ۵۶ 6 10۳عوو 0۶ ظادصتغ هگاعع زا

 وان۲۲۵هعع هه طع هوعصع هک لطف طدممصجتص 7 ۲۳۵1۵۸ع

۲ 86 1 10906 10 0۳06۲ 

 . 1 طعم تفلتمط ۷-2[ یم(م وتصح اهن الفط هصعط طنع ۷[زصنع(ممو
۱ 8۶ 

 . "1 ظع وزعوم ه۶ ظ2ع020 0۷ ۲۵افوت
 196120660 00. ۲۸۸ ۵7 ٩۹





 همانطاخ ۹

 ما اطخ رطس  هحفص

 ۸.1. 1 8 ۰ را سم 9.

 وص 06 006« 7 ظ6 666 ۲ هیثاح ها

 تسین دوخ یعیبط یاجم اهنآ ماقرا اب «نوماریس» ناونعود ۷ " 
 ؛دوش هداد لاقتنا « هل ودلا فیس» لبقاب هلصاف الب دیاب

 )0( 9 رغلپ ۴ ۲

 )0 ۷ رای ۳ ۲

 یاگتلس یاگش ۲س ۱ ۵ ص ج

 تسناد ناوت تسف اوت آ س ۱۰ص ج
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 رگا 1
 ةئامسم ةيامس

 ؛حبا ی اذک جبا ق اذک

 قرش لاهث رد بوس نت

 جا ان

 1. 46 06و ل. ۵)1 ]0

 درش حالصا تسا هداتفا عبط رد «جبیئرف» هلک اق

 راهچ و دانثه راهچ و دص
 جنپ و داتشه جنب و دن

 ۱ انگناهج 1 انکناهج

 هحارصلاب هحارصلای

 ۲۰۷-۲۰۹ : دوش هوالع رایدنفسا نبا ماقرا رب

 ج۰

 ۱4۱ (ح۱4. : دوش ءوالع هیلیعسا ماقرا رب

 ۳ هک

 ۲۷٩ :دوش هوالع ۲۷۲ قر زا دعب



 او

۱ 

 رخاب 7

 رخاب 1

 یححصم ةبسن یهدق هخسن هک سس هخسن رد ارقفلا حح 4و ۲

 همانطلغ

 همانطاخ

 اخ| اقا

 )۱0 (ه۱)

0( )0 

 قاقیا تان
 را منا

 هب وما هبومآ

0( 6 

)۳( (۱۰) 

 ةمامتس هباهتس

 كيوک كيوك

 دروم رد لک نا فن یق تخه و تسا

 میج اب «ارتنلا حنج» ااو هخسن ود ره رد مود

 ارهاظ و شا روطسم هل ءاخ و نون و

 3 فک ینعب حنج هچ دتشاب باوص نیمه

 ینعب ارقنلا حنجی نیارب اب و تسا هاگهانپ

 ؛ دوب ده اوخ 88116 0168 ۵ و ۱ ارقف ءاگهانپ



 ۸۹ تبتکلا ءاسا تسرهف

 ج1 هتل ۲۰۶ ۲ ۸

 هفت 7ِ.۳ا 1 ج۲

 ۸۲ ج۰ ۷۹ ۸

 رایسب زبن و ۹ ؛نایع تایفو

 نبا» ناونعب یثاوح رد رّکم

 ؛« ناکلخ

 +۱۲ ۷ (مبلقا تنه

 ج۷۸ ؛ یطویسلل عماوها عمه

 «ح۱۱۳ ج۲5 «یبلاّشل رهدلا ةهتب
 حل ۲۱۲ «ج۲.۵ ۷

۷۲ 12۷ 

 «ینیب خیراتب عوجر «ینیب



 ینیوج یاشگناهج خیرات مر موس دن 9۸۸

 ۲۱۸ « هیقفلا هرضحال نم

 ۳۱۶ «یرثاحا "لع ینال لاقلا یهعنم

 ج۶ ۶۱

 «یدابارتسا دیح ازریم لاقلا جهنم
 ۲۱۲ «ح۲۱۵ ۰۲۱۶+ ۰

۶۱ » 

 قزلا دم یوتسلا و اصلا لهلا

 یطخ هو یرغت نبال

 ج۲۰. ,۲) سیراپ یلم هناخاتک

 ج۰

 راعش# قئاقد ۷ رارح سوم

 رد یرجاج ردب نب فرح فیلأت

 هل 1 قلم دوخ ٌطحم ۷۱ ٌهنس

 «نارهط رواج فراعم ترازو ی ۳

2 

 ۲۶۲ « یهذ لادتعا۷ نازیم

 ی یا فا و بیا
 ۷ «فالسلل

 ةرهاقلا و رصم كولم یف ةرهاژلا موجنلا

 7-1۷۲ 2۱1٩ «یدرب یرغت نبال

 ج۲ ۲ ۹

 ۲ ۸ ج۲ ۷۵ ۳12

۵ ۹/۵ ۱( 

 :ا رد پاتکییا ق ۳ طقف - ۸۲۵90 2079-2068 تمالعب (۱)

 اه کا نا دلو هزتسا

 رحبلا و بلا بئاحم ین رهدلا تب

 4 ؛یشمدلا دبحم نیدلا سیشل

 ۱۱۰ ینوتسم لا دح بولقلا ةهزن

 0 ۲2 صف 4۸

 ۸۹ «(عضاولآ ین )۵ ۰۳۲

1« ۱ 44 ۰۲۷ 

۹ 9 4۱۲ 4۸۱ 

۸۷« 

 ۱-1 ۲۱۸ حاضیالا ف

 ,۲.۵ «یرلل بیلعلا حف
 ۲۱4 یشرفت ینطصم ربم لاجٌرلا دقن

 ج۲۶ ۶۱

 نبال ةّينطابلا یلع ضقتلا (باتک)

 ؛ج۲۲۷ «مازر

 هاردولا رابخا ین ةتيرصعلا تکللا

 ۲۷۲ ۰۲۷۲ «ینملا ةراعل ةيرصلا

۳۷۸ 

 «یربوئلل بد ۷ نونف یف برالا ةياهن
 ج۲۵ ۲ ج۲۲. ۹

۷ ۲۱۳ 

 ۸ «ةغالبلا جن

 ۱۶۰۰۱۳۲۰ ٩ «- ْخرات «فاصو

 «(عضاولا ین )۲۹۲۳ ۸۲

 دوجوم هناخاتک یی

 تینا صقان دشاب مثش



 تکلا هایما تسرایف

 ۲۱۱ ۰۱۲۷ «اضیا هل نادلبلا مجعم

 ین ح) ۲۱۱ ۰۴۵۵ ۲۵۳ ۴

 ؛ح۶.. ۰۳۸۶ ۰۳۸۴۲ (عضاولا

 ۹ ۸ 1-9 ج۵

 44۲ ج۶۷ ۳۶ ۳۲

۷ +۷ 4۷۱ 

 ۳۱۳ یابزرلل ءارعشلا مجعم

 ؛یزکبلا دیبع ییال مجعتسا ام مجعم

۷ 95 

 ناهاشداپ باسنا هرجش) باسن! زعم

 ؛مولعمان یفلو.زا نایرومت و لوغم
 «(سراپ م هناخاتک یطخ هخیسن

 10 ۳۸ هو

 ۲۰۵ «عبس تاقاعم

 دالب و ةيفبرفا رکذ ف برشملا
 ۲۰۲ ؛یرکبلا دیبع ییال برغلا

99« 

 نبال بیرا-الا تک نه تی
 ؛ح٩۲ «یراصن ماشه

9۸۷ 

 «ج۱۲۰ «یزراوخ مولعلا حیتانم
۷ 

 «یناهینص ۷۱ جرفلا یبال نییبلاطلا لتاقم
۷ ۳ ۲۱۳ 

 سا بال نییمالسا تالاقم
 (ج۲۸۲ ۰۳۹+ ۲۳4 «یرعش

۳9۹ 

 ٩ ؛یربرحما تاماقم

 ج۰ ؛نودلخ نبا ةمدقم

 فوم دوخ خم یزبیرفملل یفقلا
 )سی راپ ْلم هناخماتک هخسن ءارهاظ
1۸ 

 ۳۱۰ ۴۰ «مزح نبا لحن و للم

۳9۹ 
 یاتسرهشب عوجر «یناتسرهش لحن و للم

 ؛ لاجرلا ماسه

 ج41 «بوشآ رهش نیا بقانم

 خام 4۳ «یزوجمآ نبال رظتلا
۹-11 

 ؛(۲۹۲۳--۲۹۲ ص۱ ج هشولب تسرهف) قصه 1مجهع جو 67 تمالعب (۱)

 نپا دننام لاجر ریهاشم زا هدوب یهجعم باتک لصا - ۸تظ6 9144 تمالعب ()

 زا مجارت زا تسا ترابغ هرضاح ,هعبئو نآ زا رتطوسبم و رتلصنم رابسب قو ناکلخ
 باتک مات لصا ایرگو تسا (هحفص ۲۰) قرو ۲۱۰ یواح و «هّلا دیبع» یا « نیکتفط»
 0۳1 ص ۲ ج یوافح عماللا ؟وضب دوش عوجر) تسا هدوب دا هدزناش



9۸۹ 

 3 ح) ۲۱۰۲۲۷ ۹

 « (عض)ولا

 «غاتیارف زا لاثم۷ عیجم لیذ -

 «ج۲+<٩ ۳۲

 ج۱ ۸۷ ج۴ ( ءاحصتلا ممجم

۹ 

 یژعم :هتس ءارعش نیواود هعوبج
 ما یر وا یا را و

 یسبط سمث و یناهنصا ربف دومح

 ناوید یطخ هخسن «[ورسخ رصان و

 جا «ندنل رد دنه

 ۹ (۲۲) یربعلا نبآ لودلا رسصتح

۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۱71۶ 

۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۲۸۸-۲۸۶ 

 ۲۰ ۱۰(عضاوما ف ح) ۲۹۲-۰

 ۲۱۸ ۰۲۱۱ ج۳۱ ۶

 «ج*+۱* ۰۳۷۹ ۰۲۷۰ ۷۱

 «(ج+۷۷-۷۲ ۶۷۰ ۴

 حک. ۸۶-۸۹ ج۲

 ؛یطخلا لیمحم ةلبانحلا تاقبط رصتخ

 ج10 حخخ

 ۳۲۱ «یرودتقلا رصتخ

 ییوج یاتگناهج ی رات موس دلج

 ۲۸۵ «ح۳۸۴ «عالطا دصارم
۰-۹ 1 

 ج۲9 ۷ ف نابزرم

 ج1 ؛ یدوعسم بهذلا جور

 ج٩ ز یفس ۰ ۷.

 ۱ بو

 نبا و یرخطصا كلام و كلاسم

 نبا و یرخطصاب عوجر «لقوح
 ؛«لاجرلا ءاسا رد لقوح

 باتک ->-] هیتنلا نبا كلامو كلاسم

 ۳۸۲ «[نادلبلا

 نیسح ازریم جاح لئاسولا كردتسم

 ۲( ؟یرون

 .«یرشژلل لاشم4 یف یصنتسلا
۳ 

 ج۳۷ ؛یبهذلا هبتشلا نیا ]

۹۰« 

 ۵ «یوفلا حابصم

 ۷ ؛سیقلا علطم

 ج۲4, «حاذ « ةبیتق نبا فراعم

 . ۲۶.۰ «یومحما توقایل ءابد مجعم

 ۳2۷ )۳۴۱ ؛ ۷ ج۶۱

 ج۲ ج1 ج۰ ۰. ۸

 لیعسع ص | ج هم دقپ تاک نا یلامجا فصو یارب دوش عوجز )۱(



 ۵۸۵ بتکلا ایا تسرهف

 7 تسا 09 () نالیک عوجر -- ۲۱۸-۲۳۲ «ینیلکلل یفاکلا

 ؛یفاک عورفو لوصاب زی

 ۲:۰ ۲.۲ ۱۸  دربلل لماکلا

 (عضاولا ق )

 عوجر «ربثا۸ نب ال خیراتلا ق لماکلا

 لاجرلا ءاسا رد رثا بای
 ۸۲ لحما ةمالعلل نینلا باتک
 4۷ «یالسلل راثلا باتک
 نب لا دبعل رانلاو ةنجما ةفص باتک

 ۱۵ ؛جادتقلا نوه

 ؛هرابخا و مّلص لا تعمیم باتک
 ۳م اص

 4۷ «یالسلل حابصلا باتک

 و بتکلا یاسا نع نونظلا تک

 نب ینطصم یلچ بتاکل نوننلا
 «هنیلخ یجاحم ریپشلا یا دبع
۷۰ ۲۱۱ 

 لعل ةمئال ةفرعم قن ةمقلا تشک
 ۳۷. را سی

 نینمولا ریما لئاضف ین نیئیلا فشک

 ۸۲ ما ةمالملل
 ؛ح+ 19 «یدعس خیش تاّیلک

 هد تم ۱۷ یه ناتسک

 تفیلات هننارش نزالک تلایا لیعام

 ۳۲ ((یسیلگنا یونییار

 ها با بابل

 ۲۷۱ ح۱4۱ ج٩9 «خراوتلا بل

۷۹( 
 ۱۱۳ «یّرعم ءالعلا وبا تایموزل

 یثاوح رد رّرکم رایسب ؛برعلا ناسل
 باتک

 ۲۹۲ «یاظن "ِ

 را وا

 روب زم تیالو ود لصفم یایفارغج

 قباس یونیبار بفیلات یسیلگناب

 جک. ۳۸۲ ,(رکذلا
 جخغ «ریثالا نبال رثاسلا لیلا

 «یرتشش هّلا رون یضاق نینمّواا سلاجم
۵ +۲۱ ۲+۱ 

 ج۲۷ «وخیش نوا دا

 7٩ :۳۳ ۰۳۰ / یادیم لا عیجت

۲ 431 ۰۰ 071 

۷۲ 49 ۱۱۰۱۵ ۲7 

 (۱) 11,-آر, ؟هطزدو, مع جمجمه 6هنرنممم 06 0 1۳۵۲96, یع 6عاق (10136 6

 ۲۵], 222511 06 اه معم ص امص0و هفت, 1916--1917), 1918 ۰

38 111 
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 ۲۲۰-۲۲۲ «ینیلکلل یفاکلا عورف

 ج۱۶ «یرصان یار نمجنا گنهرف

 16تاال

 ۱:۳ 0۱۳۰۱۰۱ «یرگگناهج گنهرف

 ؛(عضاولا یف ح)
 ۲4۵ «یدیشر گنهرف

 اس ؛یروعش گنهرف

 رد سراوفب عوجر :سرلوف گنهرف

 ؛لاجرلا ءاسا
 2۲۷۰ «یبکلار کاش نبال تایفولا تاوف

 «مدنلا بال تسرهنلا (باتک)

۲۲ ۱۳۷۵ ۳۱ 

 ج۲۵ ۳

 لیذو] الا براجت یاس تسرهف

 راوشن و یباصلا نبا خرات و نآ
 ؛ح 40۶ ثویلگرم فیلأت «[ةرضاحما
 ۳۱۶ ۰۳۱۰ ,یسوط خیش تسرهف

۳۲۶۱ 

 ؛ یناجن لاجر >> یشاجن تسرهف

 «یزد زا «ندبل قرش خسن تسرهف
۳۰ ۱ 

 ی یاشگناهج خرات موس دنچ

 1 ۰ وات سوباق

 فیلات «هسنارفب قرش یکرت سوماق

 «ح5۸ ج۷۲ «() یتروک ود هواپ
۲ ۰*۰۷ #4۷۸ 

 نس ود نیویو یایفارغج سوماف

 ق 2) 2٩۱ ۲۹۰ ۲7۱ «نترام

 ؛ (عضاولا

 ۰۱۳۰ 1۳۵ ۴ () یزد سوم

 ف ح) 2۸۷ ۳۰۵ ۱۳۲۸۱ ۲

 «(عض)ولا

 ؛ج ۲۰۱ «غاتیارف سوماق

 ۲۱ ۱ ۵ « یداب از و ریف نیک

 « (عضاولا ق ح) ۳۳۵

 هط ۱ ۳9 جا 0 )نیل سومأق

 تاقیفحم > نیبطاف و نیرحم هطمارف

 زا هطمارق صوصخ رد

 ك ۲ ٩۲۲۶۹ ۶۱ ۹۷

 ۲۶۱ 2۲۲۱ « ءالعلا صصف

 0 یسراف 2 اتم تاعطق

 ج۲۰ +۱۹ ۶۲ «رفشر

 (۱) نم 0۵-10 فو ظو۲عب 0م 0متر طه ۰

 )۲( گرو ارم هم ممه هرم و .٩ 1۳۵2۲, 2 1ممع, 26 60. 1۵1061۱, ۰

 )1( 40و آنفل لمصتممم ۲ 1 ۲۱۲۰ انهصو 8 طوناع یمصمطم 180۵3-,

 (۶) 6 همام» هام ز0906ر  رصوص نم مطهر 2 امصععم ظ9تتقرم 1883,



 يتکلا ءاهنا"تسرهف

 ۷ افصلا ةوفص

 تعبصا يا نبال ءابطال تاقط

 و
 ۳۱۲۱۳۲۱ «یبسلل هیعفاشلا تاقبط

 ؛(عضاولا ق ) ۷۰ ۲۳

 ۱۸ 4 تبیتف نبال ءارعشلا تاقبط

 «(عض)ولا ق ج) ۳: 9م

 ۲۹۵ ۲۸۲ «یرصان تاقبط

 ج۷ ک ۲ ج۲

۲ 

 ۶۲۱ « یئافحما یئارط

 ی (-خیرات « ینیما یارآ لاع

 4۲۱ «-مخیرات «یمابع یارا ع
 ؛ح1. ۱ جتسرهفب عوجر) «ندع

۳۹۹ 

 ج۳۱ «) یزیزعلا

 فیل ات ()رصم نییطاف یتطاب دیافع

 ۲۸۲ ۲۲۰ (حاع۱ «اونازاک

 ۲۷۰ ؛هبردبع نبال دیرفلا دنعلا
۳۹۹ 

۸۲ 

 بلاط يا لا باسنا یف بلاطلا قع

 ج۱۸ ۰2۱47 ۱40 قبتع نبال
 ج۱۳ ۲۱۱ ۷۱

۲ ۲۳۲ 

 ج۲۰ «ةبیتق نبال رابخ نویع

 (ج ۲۱۲ «قو دصال اضّرلا رابخا نویع

 لانما۸ دراوش ین لامکلا ةباغ

 7 هات

 «یجعلا ءالعلا یبال نارفغلا (ةلاسر)

۲۰-۷ ۲۱ 

 ۲۸۷ ۲۳۸۲ «یتطقطلا نبال یرخفلا

 «(عضاولا ف ح) ۰-۰. ۹۱

 ۷ رک دز را تا

 ج۸۰ ۷۹ ۷۷*۰ ۹

 «یدادغبلا روصنم یبال قّرفلا نیب قرفلا
 ۲۲۲ ۰۲۲۱ 2۲۰۱ «حاذغ

 ی

 2۶ ۵ « یتخونلل ةعيغلا قّرف

 ج7

 هاب زیزملا مانب هک یّلهلا دجا نب نسح فیصت كلام و كلاسم رد هدوب ییاتک ()
 « نادلبلا موقت رد و هز وبا هی غار زا یی و هدوب هدون فیل یلاخ

 (۲) ارم 0ع»6 ۱6۵ مع واسم تاطوورام حد ظوتا 6دععصم۲۵ب ام 09۳6,

 1921-1920, (ظحعاعتا لو ظجا)عاتص هم صفت وصمعتف 0۵ط6۵)معنم ۵۸16(۵۵0م

 . ۷1لل, و. 191-165),



6۸ 

 دا نینلا رصات همان فس

۷« 

 ۲۰ ۵ ؛ح۲۳ دنژلا طقس

 ؛مور هقجالس خیرات > همانفوجلس

 زا «)رزخر ییونج لحاوس
 نکا لا ج4۰. « یور فون کلم

 ۲۲۷ «كللا ماظن همان تسایس

۲۳۵۱ ۲ ۲۵۰ 

 ؛ یوسنلل ینرکتم نیدلا لالج ةربس
 ج99 49۲ ۰
 ۶۷۲ کا ۷ ج1

 ۱۱ و ۵ همانهاش

 مراتب طوبرم باسنا هرجش
 ۳۳ «ینالا روابماز زا «)مالسا
 رظم ًالم زا باب تسیب حرش

 ۸ ؛ یدبانج

 «یزسیربتلا بیطخلل ةسابحا حرش
 ۷ )ان ۸

 ؛(عضاولا فن ح)
 ها هیفاک رب یضر جحرس
 اس )ور بهم ِ

 ۲+۲ ج۲۲ ۲ ۰ ۰

 ییوج یانگناهج خیرات موس داج

 ؛یثبرشلل یربیرحما تاماقم حرش

 حج

 « دیدحما نبال ةغالبلا چه حرش

۲ ۵ ۸ 4-۷ 

 ۱ ؛ + ۷ ۹

 ؛ینارحبلا کیه نبال ةغالبلا ج( حرش

۸ 

 ۱۷ ۰ یا. دال نیما حرش

 8 ی اس۲

 «(عضاولا ین )
 ۹ حد جواب همانفر بش

 ۷۲# 24۷۱ 4۱ «حغتا

 سر «مارحما دلبلا رابخاب مارغلا ءافش
 هات « ینیعلا دهاوش

 ج۱ «ح* « یطویسال یتغلا دهاوش

 (ج*۳۷ 4 «مانمگ نارایرهش
 شن ةباتک یف ینعا حبص

 جا ج۰

 ؛ح ۸ ؛ج ۷ ۱ هات

۸۲ ۰2*۱۲ ۲ 

۸۷ 

 ج۷ « یراخم حیف

 «یدنشتلقلل

 (۱) )9 0 6 6 کوفه الهه ۲۵ظ 0, ۵ عجصهلر ۲ع)212 ۰

 (۲) 1. 0 7 حر 09/6 6 066010086 6 6 0090006 و ۸۵۵۱۵۸۲۵ 6

 7 1910ر 118007۲۲6 ۰

 (۲) 81۲۵06 0 98و 102096 06 10 ۳۵۷02۵ 068 ۳۱۵۵۶ ۵ ۵۴۵۵8, ۳916 ۰

 ت



 9۸۹۱ بتکلا هامسا تسزهف

 راس مجار دلوتراب زا هات ؛یرضشاکلل گارتلا تاغل ناوید

 44٩ (۲) نایرانص +94 ۲۹۸ ۹

 ءایلعلا لاوحا ین تانجما تاضور | - یسنالتلا نبال قشمد ٌخرات لیذ

 6۸۲ ج۲۱ «تاداسلاو «یسنالقلا نبا خیرات

 ةنيدم فاصوا یف تاتجلا تاضور | دعس نب بیرع زا یربط خیرات لیذ
 ۹۹ ةاره از ۲۵۸ ح۲4۹ «یطرفلا
 ؛۲۷۶ ۰۳۷۱ ۰2۲۷۹ «افصلا ةضور ۵4 ۷۱ براج لیذ
 ۱۸ ۶۱6 ج44 ۰۲۷٩ | هجاوخ زا ینیوج یاشکناهج خیرات لیذ

 نیتلودلا رابخا 3 نیتضوزرلا (باتک) 1 ؛ یسوط نیدلا ریصن

 یدک تب .یسدتلا ةماش ال ۷۹

 ج۲۷ ۰۳۷۲ ۰2۲۷۳ ۰۳۷۱ ۱ «یزد سوماق - برع سیموق لبذ
 حاذ ا۲ ۲۷۹-۳۸۱ ۱۰2۲۰۰ ؛حام «رودصلا ةهار
 40۴ ,هیفوجلس خیرات رد خراوتلا بز | ۶۰۰ ۰۲۸۱ ۰۲۰۱۲۹۷ ۷
 ؛(یسوط ریصن هجاوخ جز) یناخلبا جز ۱ جا. 1

 ۲۲ ۱۹ 2+۱۸ ۵  لاقلا یبتنم > لعوبا لاجر

 1 «رابخ۷ نیز | ءاسا رد یکی عوجر ؛ینک لاجر

 ۲.۵ یاس یف یاسلا لاجرلا

 م[مابص نسح ینعی] اندیس تشذگرس | جینم  یدابارتسا دّبح ازریم لاجر
 ۲۵۷ ۱۹۰ حد ۷ لاقلا

 ۸۸ 79 ؛ ةطوطب نبا همانرفس دقن >> یشرفت ینطصم ريم لار

 ۲۱ ؛ازریم داهرف جاح همانرفس ؛ لاجرلا

 «حعآ ه «تولاب كراتسا ایرف همانرفس | ۲۱۰ ۱۳۱ ۰۳۱۰ «یشاجن لاجر
 ج۲ جا ۲+۱ 1

 (۱) 2م 6موهنمبم عج گلاب ۲۵ ۲۲۰ ظفحاطما4ب (۵. گفتم 1 >قل

 عامر هاتصص هنمطهزووعص 0عطدجاهافع),« هنمعمهصم 1906, 39904 1 171-101)



0۰ 

 )۹ «حخخ ؛یاظن نیریش ورسخ

 ۱۵۱ ۱۰۷ ۵+۱ یزیرقم ططخ

۳ ۰۱۷۲-۱۷۱ ۱۱۷۸ 
 «(عضاولا ین ح) ۲۰۰۱۹ ۹

۰ ۲۳ 4۲۸۲ ۲4۲ 

 (ج۲9۰ ج۲۹ ج۲۹ حذخ

 ج1 ( ۲۵ 1 ۰۲۱

۳۱۷ ۲۳۱۸ ۳۹ 

۲ ۰۲۷۷ ۰۳۷۹ ۲۸۰ 
 لاجلا ةفرعم ین لاوقا ةصالخ

 ۳۳۶ ۲۱۱ ۲۱۶ لح ٌهمالع زا
9 

 ۲-۹ ج۲ ۵ «مالسا فراعلا ةرئاد

 ۲۷۹ ۰۲۷ ج۲4 ۶

 4۷۱ ۲۲+2 «ج+. ۸۳

۷ 4 

 ۱ 2۱( ۱ ۱ ف ()نیمجنلا روتسد

 ینبوج یانگناهج ٌخرات موس داج

۲۲ ۷ ۳ 0-۲( 

 ۹-۱ ؛(عضاولا ی ح) 2۱۳۳۱ ۱ ۱

 ها ۹ 1 3

 (۲۵۷--۲ ۵۵ 9ِد ۳:۸

۳6( 

 ۲۷۹ ۲۷۱ یهذ مالسا لود

 جا «زتعلا نبا ناوید

 ج۱ «ماجت یا ناوید

 «حذخ «ساون يا ناوید

 «حرا ؛یدرویبا ناوید

 0 م رکبسا یا ناوید

 ج۶ ؛یرونا ناوید

 ج۴ ؛یونزغ نسح ی ناوید

 ج۲۰ ۵ «ٌیضر سن نون

 )0 ۳۷۸ : یایراف ریهظ ناوید

 (ج ۳۷۲۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ین هراع ناوید

۷۸( ۱ 

 هجاوخ جیز سنج زا دننام جیز موجن رد یبرع نابزب تسا )۱(

  هیلیعساب عجار ًاصوصخم و یخیرات تامولعم یبب یواح للو اهر کج قلا و یتوط ریمن
 و تسا هدوب هقرف نام زا هک تسا مضاو لاوحا یئارقب نا فلّوم هچ ناریا هیرارت

 مولعم فلوم مان لو حابص نسح تابح رد هدوب یر ۰۰۰ دودح رد نا فیلات
 ۱ ۰ ۰ هتک رد بسا لصا هعنن هاظ 5 نآ زا یهدق رایسب هعسن : سی
 ؛۲۵۲-۲۵۷ صب باتک نب ۰۱ اما فو یارب دوش عوجر ( ۸۲۵96 5968 تمالعب تسا دوجوم

 اف ناف ر رد جردنم باک نجس( عجار ۳۵۸۱۱ ۵ اونا ازاک سیفن هلاقم و

 : ناوتعب 1-۱۲۰ :# )۲ لاس

 ۲ 7۱۵۵۵06 ۵۵۵۵ 46 6۵ 36006 06 لععهعقم لفعصق 1م ژمجصفا شعنف0۵, ۰

190 ۷16۲-]823, 1922, 0۰ 126-۰ 



 ها لضف نیدلا دیشر خیراوتلا عماج

 یثاوح رد رّزکم هداعلا قوف) :ریزو

 رکذ زا ُهحاص ابیرفت هکیروطب باتک»
 ؛(تسین یخ نا

 ؛حاع ج1۳ «یطویسلل ریفصلا عماجلا

 ۲۶۱ «یزیزع زا نا حرش سس
 سح دمحم فیلات ناقلاط

 ۲۹۶ ؛هنطلسلا دامتعا ناخ

 یاقا فلات ,ناربا اصام یا

 ۹ ؛ دلج هس رد ناهیک دوعسم

 ج۷۲ حخمشا
 1۱ ۱ ولکر هزیلا یایفارغج

 ۰ هشت اتم ةرهمج

 ,ةيفحا تاقبط ین ةعيضلا رهزوجما

 ؛ح ۲

 ؛یرانغ دما یضاق یا را ناهج

 ص1 :۳۷۹ ۰۳۷۱ جا و
 1۸*4 ۹٩

 حک ؛یضو رع یاظن هلاقم راهچ

1 

 ج۱۷ ۰2۹٩ نسیسلا بیح

۶ 2۲۱۷ ۰۳۷۹ ۲۷۱ 

 (ح+۱۸ ج۱9 ج۱4 ۹

۳8 

 یکتا اینا اب

606000۵ 1۳۵۵66, 2112 1068 

۰۷۹ 

 2۱۸ لاعلا د ودح

 1 «یائس هفیدج

 ۱ :دعرشلا ةقیدجح

 ۳۷۹ ۰۳۷۲ «یطویسلل ةرهاقلا
 نبال ناسّللا یا و ناسنالا دناح

 ۷۸ ؛اتهع

 ؛ح ۴ دی رتلا 1

 ةعفانلا براجتلا و ةعماجلا ثداوحما

 دبع لضنلا ییال ةعباسلا ةئالا ین

 طول دمح نب دما نب قاژرلا

 ؛ح۲ ۲ ج۲ ۸۲ ۹ ؛یدادغبلا

 »9-9 ج۶ ج۳

 ۹ ج9۸ ۵

 «ح+ ۷ « ج60 5

 ین )۷ ۳۷

 «حخ۸۱ ۸ ۹ ج۳۷ 2۳

 ۲+4 ج۲

 ج۲4: «ناوبحما ةوبح

 «یدادغبلا ردافلا دبعا بد ۷۱ ةنازخ

 «(عضاولا ف ح) ۳۱۳۳۹۹۹۸۹۸۰

)۱( 1011560 60105, 

1870-47 

۱ 



۷۸ 

 تیکلافا قرف نرم 2 الا

 ۱4۷ «یتیارنسالل

 لا بست ایفا یرتفلا :بذک نییبت

 نبال یرعش نسحما یی ما

 + نکاسع

 جا 1 «یلاعتال ةهتيا ةمتت

 «ح4.۳۷ «هیوکسم یلع یبال ۷ براجت

 4-34۹ حل رک

 ج۷ 3 تفلسلا براجت

 «(ح٩۱1 «نینمّوابا ةفح

 نیرحم هطمارق صوصخ رد تاتیقحت
 ج۱۴ ؛هبوخد زا ()نییطاف و

 هان )۳: ٩ ج2

۰۵ ۳۰ ۲۵۷ 4۲۲۱ 

 لابج لاوحا ی نیودتلا (باتک )

 ۰۲۸۱ ۲۸ «نیورش

 هاشنلود ءارعشلا ةرکذت

 ۷# ح#» 1

 ؛مولعمان یوم زا «یبرع و یرت نامجرت
 ۱۲ ۰۹ ۰۷۰۳۸۸ ؛ایسنوه عبط
 (عضاولا قف ج) و ت

 «یدنقرس

 . ینیوج یاشگناهج ی رات موس داج

 دلوتراب فیلأت ««)ناتسکرت»
 یک (یسیگناب نآ هجرت)

 نبال فیرثلا حلطصااب فیرعتلا
 ۰4۸۷ ۸۲ ؛یرملا لا لضف

 رب یفاهپهب رقفاب دجحم اقا تاقیلعت
 ۱ ۳۱۵ ؛لاقلا جهنم

 ؛ح۲۵۲ ,ادنلا یبال نادلبلا موقت

۸ ۱ 4۲۰ 4۲۱ 

۷ 

 ۱۳ «یزوجما نبال سیلبا سیبلت

 ج۷۵ ؛یدوعسفل فارشالا و هیبنتلا

 ج۹ ۳۷ هک 99

 ج۰ ۳ السا :هط_

2۵۸ 

 ۶ ات ِ

 ۲-۰ سس

 ؛ح1 ؛ یسوطلا خیشلل ۳

۸ ۰۱ 

 ۳ دا و بفاصلا ف بیاتلا راث
 ج۷ ؛ح1 یلاعشل

 (۱) 2/مممومتتم و ام 0م 6م ظ0اصه 6 ۶ ۳06۱7۵69, 9۲ ,٩۲ ل. 6

 4066, 26 60, یعا 061, ۰

 (۲۱) 1مامم ماص 0 ۵ /0مما ومهعتمتور اه ۲۲۰ ظفحاطما0ب اجوصعافاتع0 مصح

 ۱6 هدنعنصعا 1088190 ۳ ۵ ۰ 00۲0 1928 (600 ۷و, ۱6۲ و6168 ۰)۷



 ۲۷۳ ؛رکاسع نبال قثمد ْرات
 ۳۶ یا دعس یال قرلا خرات

 زین عوجر - ۷۱ ؛«یالس خیرات

 ؛ناسارخ ةالو رابخاب

 ؛(همانفوجلس) مور هفجالس خیرات

 47۷ «ج۲۸۲ «یب نبا زا
 سو 4 ج۷ 11-۰ ج۸

۸ 4*۹۰ 

 بتاکلا دال ةتقوجلسلا خیرات

 (ه 0 لی 1

 [مولعمان یونلّوم زا] ناتسیس خیرات

۴ 

 حاد جا )۷ «یلاص خیرات

 1هت ۱

 نیدلا ریهظ دیس زا «ناتسربط میرات
 ۶ )۸۲ ۲ اتم « یشعرم

3 ۳ 5 

 رد یربطب ها «یربط خرات

 «لاجژلا ءاسا تسرهف

 یارا اع > ینیما یارآ اع خرات

 ۳ نیما

 یارا ماع >> یسابع یارا لاع خیرات

 ؛ یسابع

 ۷۷ ستکلا: ءامنا تسرهف

 مع ۰

 ها ۳ ۱ او خرات

 ۲۷۰ ۷۲۱ ج۱ )۱۷

۹ ۹ ۰ #0۲ 

 حاا ۹-۹ ی ۶

 و فر ؛ح ٩ ره

 تّدلا ریهظ دیس بت «نالیگ خیرات

 ٩۲۲( ۸۶۲۱ «یثشعرم

 392 ؛ سلیا وال رصم جرات

۵۳۳۹ 

 ؛ح) ۷ ۱ نوسود زا ؛لوغم خرات

 ۳۷۹ «یبکین خیرات

 «ناسارخ

 فسوی نب دبحم رصم ةالو خیرات
 ج۰ 9۵ ؛یدنکلا

 0۳ یاطن لیهس نب ی خرات

 ۳ ۷ ۳۷1 « نیم خیرات

 و سو (۲ ۲

 نآ هجرت - 44 ۲
 و یناقدابرج  يسرافب

 ۶۱ »)۱ «ماوعلا ةرصبت

 ةفرفلا زییت و تیدلا ین ربضبتا

 (۱) وام مو لهجمماو موم 1۳0و موم ۵ مو رب 6۱ ۳۵۵۵

 8۲ ۸۲, 16 ۲۵8 0. 00طععمصر 4 ۲۵زع, اه 1182۲6 ما شصوام۲لقطر 1884-,



۷۹ 

 ؛یشاوح رد رّرکم رایسب ؛سورعلا جات

 ریث نیاب عوجر ریث۷ نیا خیرات

 ملا هایلارد
 ۹ ؛حح ۷ ؛نودلخ نيا خیرات

 ۷ «رایدنفسا نیا خیرات

 رایدنفسا نپاب زین عوجر- ۰ ًه

 «لاجرلا ۷ رد

 ؛ح) ۷ ییاصلا نبا خیرات

 باب عوجر «یسنالقلا نبا خرات
 تا هارد ینالقلا

 ۲۱۷ ۲۱ ۱٩۰ رسم نبا خیرات

۲۱ (+2۰«۰۳ 

 ج۱6 «ییوقعیلا او نیا خرات
 ؛ج ۷ )6 دنلا وبا جرات

 ۹ ۱ یک

 ۳۳۹ ؛ ۷ ؛ح ۲ )۱۳۲۱

 «ح*۱ ۸۰24۱۶« ۸

 جآ

 دراوقا زا ۳ نارتا تایبدا خرات

 ۰ ؛نوارب

 یی و یانگناهج جرات موس دلج

 ۷ سنایلپرا زا ناتسنمرا خرات

 ج۲

 دبع مساقلا وبا فیلات وتیاملوا خیرات

 ۶۲۶ ۳۰ ۱٩ یاشاک ها

 ؛یدادغب بیطخ زا «دادغب خیرات

 ؛ج ۲ ج۱۱

 ۰ ۰ ؛ قهجب خیرات

 باتک ینعی ! ییوجح یانگناهج جرات

 رد رّرکم رایسب و) ۰۱۳۹ ؛رضاح

 ؛(باتک یشاوح
 هلو دلارخن مانب هک ) لید و لیج ْخرات

 ۷ ؛(هدوب 2تبع تیدلاد یلید

 رب

 ؛ح 0 مدعلا ال تا خیرات

 : 4۲۱ «یفاخ خیرات

 ۱ یا او ات جرات

 ۳۳۹ ج۷ ینالا دتافتتس و

 ۲۱ 4 رنج لنوو مگ ظوعتمب ظ۲ ظ. 6 مصم, آیمصمص, 1909-06,

 (۲) 2/6»منجمج و ۳6م 87 ۰ عماچ ی اوج رد نا زا 9 لقب

 ۰ ۱۳۲ ص خراوا
 (۲) ۷۲۲۷ ۱هانع9۵160, 0600م 6 »ص0 هم وا

6۵1118611, ۰ 



 بتکلا ءامبا تمس رفیف

 ؛ دبرد نتربو قافتش (باتک )

1 

 ؛ونازاک فیلأت ۳ مرف ینادبهنصا ۱

 )۳۸۹۲ ؛ح ۷۲

 ۲۱۱ ۱4۲ «ینیلکلل یناکلا لوصا

 «(عضاولا قف ح) ۲ ۳

۹ 6۲ 

 «شکرزلا نرود وسط مال

 هفت

 ۳۴ «یتسوی زا )یناریا مالعا

 بطقل مارحم | 0 شا مالعاب مالعالا

 ؛ح ۷ لو رهثلا یفنحما نیدلا

 ج۰ 9

 ۷ ۰۵۰ 11۲۹۰۲۱ (ع نع

 ؛(عضاولا ف حر 2

 ج۰ زن و

 »۰ ۱ ۸ ؛دراولا برقا

 یاقا زا ؛نایناریا مکحو لاتما

 ۲۹۴۳ ,ادنشد ربکا لع

 قاعمج دوش عوجر یناعس باسنا

 نلاهرلا یاینا رد

 «(ح۱۷۲ ؛یلامشل زاجتألا و زایی
 زا «هاورلا ءامسا یف هابتش۷ حاضیا

 ۲۸۱ لح ُهمالع

 ۱ گام « یسلجم رااون لا راحب

 ۷ «خیراتتا د دنا !باتع)

 رد رّرکم رایسب «عطاق نامرب

 ؛ یثاوح

 4.7 «ةحایسلا ناتسب

 یب تفالخ دمع رد دادغب

 ۸۸ نیرتسل زا ؛ ۲) سابع

 ج۷ ۶

 ۲۹۷ :ناتسوب

 ؛(ج۲۹۱ ۰2۱۲۹ مجج راهب

 ۶۷ «رارس۷ ةجپپ

 ۲۸۱ ۳۴۱ ؛ناید نایب

 را لاوحا ق برشلا نایلا
 ج۰ «یفکارلا ترا نبال

 ی ؛ ۲ ۰۱۳۱

 (۱) مو وممطمقم 0م سر صمح طول 6دعمصمتمر (ممنهامم حموح 4 ماه

 0 هام گاتمم صمجصام0 0 و 0 امر 0و2 ۰

 (۱) ۳منمم]بمو ۸۲مهر ۳۵ص ۳6۳۵0 نصمص4 وفات ۱۲۵۲۱۲8 ۰,

 (۲) 2م 4 6 4م 0و ۲ 0. دیو 4 ,060۲0 ,٩۳۳۵۵۵۵



 ینیوج یانگناهج خیرات مّوس دلج ۷

 تشکلا ءاآ تس رفیق

 نا 1" و تربفآ نم لصاب مجار ۳۹ هی ۳ تاحنص دادعا)

 یا دا یوم مجار دعبب

 ۶ الا رخ و داللا رانا
 ۲٩۱ «ح۲4 ؛ینبوزقلا دمح نبا

 ج۸ 5 ج۶ 7

۱ 

 نییط افلا ةمئاار ابخاب ءافتحا ()طظاعتا

 0 دز ءانلخما

 ج۷۷ )۷ ؛(ح

۰ ۸ ۳ ۹ ۹( 

 ۲۵۰۹ ۸ ؛ح ۰0 3-3

 ملاق ةتفرصم ف مساقتلا نسحا
 ۶۳۷ ۲۳۲ یسدقلل

 «رسیم نبآ خیراتترسیم نبال رصم رابخا

 0 ال دییع ین هلرلم رابخا

 ۲۷۹۰۵ )۰۵ ؛ج ۲ ۰1

 ۱ فال ناسارخ هاو رابخا

 ؛یالس خیراتب زین مور

 «خیرتسل زا «0 هیقرش تفالخ یضارا

 ج1 ۱۸۹۲ ج۰ .*؟

۶1 ِِِ 

 ۳ هک شخ زال ةغالتلا نب

 و ۲۳ ۹

 «کسرونیم یافا زا ۳ هلاید ءالیتسا

 هوض رد لو «نونظلا فتک ف اضیا اذکو عوبطلا لصْألا ق اذک ()
 تسا روطسم فاق و هیناتح ةاتنم ءای اب « ءافتحا ظاقیا» باتک یی ج۱ مان ۲۲ : ۲ یواخس
 (۲) 2۵ 0۵ ۵۴ 1۳ معاصر 0ام ۲ 6. نم اتهصععر عج 186()0۳, ۰,

 (۲) یع 000۵۵۸0 ۶ زره رو ۲. ۲۷۲۰ 1[۱ظ0۵۲ر طول ۰



 ۱ ؛لب 2۸4۸ 22 ز

 ۱*2 « شب هلب ۵ ۱۳ 5*11 ٩۱*۱

 ۲4۹ «همای | 4۷۰ ۷ «لوغم ماوقا زا ؛توسپ

 ۳۶۸ ۰۱۸۷ 2۱61 ۰۱۵۶ ؛ن | ءابب ابوقعب هنایماع فیرحت) هییوقعب

 ۳9۱ ۲۸۳ «(لّوارد ثْخوم
 ۳ ۲۹7 «قوروق هکی



۷« 

 4.۳4 «رمالو

 ۹ ؛شانو

 ۳۸۵ ورک دیما ادنو

 «راهبب عوجر «راهو

 9۵ «نارهو

 ۲۱۳۰ رایو

 ۹ «تلناره

 ۲۰۲ ۰2۹۸ « تاره

 ۲۹۸ «جنره

 ۲۹۳۲ «نایره

 ۲۹۹۲ « فبره

 ۲۸۶ ۲۸۲ «بیرج رازه

 ۸ ۳۸۲ اد و بیزج رازه

۳/۰ ۱ 

 ۲۹۲۰۲۹۵ ۹۶ ۰۱۱۹ ۸ چرازه

 «(بیرج رازه ->) یرگ رازمه

۹۸۹۰ 

 ۲۹۸ «ناشه

 ۲۹۲ ؛دوراله

 ینیوج یانگناهج خیرات مّوس دلج

 ۹ ؛دابآ لاله

 4 ماه

 مس رم

 ۳۸ ۰۲۷۶ ۲۰۰ ۲۱۸ «نادیه

۲ ۲۸ ۰۲۸۷ .2 4*۱۰ 

۰۱۷-0 6۵۵-0۲ ۱۳ 1 

 را 4

 *,برع لیابقزا :(ممنوکسب) نادمه
۷۹ 

 ۲۳۹۲ ذنه

 22۱۱ ۰۲۸۹ ۰۷: «دنه) ناتسو دنه

۵ 

 ۰۲۸۹ :زینه

 4۲۲-4۲4 ( مسوه

 4۲۹۲ ۳۹۱ ریه

 ۹ «دور ریه

 ۰۹: «فراپ

 1: 9 ؛رتاب

 ۳۸۸ ؛نالاپ

 نارهط یبرغ لامش رد شیب اک عرف دنا و تسیپ تفاسب قاو زربلا فورعم هندرگ (۱)

 نباکت و قرشم فرط زا رخ و تشد رالک و ترخم فرط زا ناقلاط هیحان نیبام
 «هتطلسلا داتعا زا ناقلاط یارغج هلابر و ۸۰:۶ نادلبلا :ارب عوجر) لایش فرط زا

 ؛(ناریا هگرزب یاه هشقن مومع و :1٩۰۲۸ ۱ ناهنک یاقآ یارغج و



 لئابتلا و نکام/ تسراهف

 ۳۳۰ ۳.۴ ؛دایاتموم
 ۵۲ ۳۵۲ ۱۱ ۱6۷ هیدهح
 ۲۹۸ «ناره

 ۸ «نیفرافایم

 ۸۸ ؛نانایم

 )۳ ؛تیالو نایم

 ۹ «یناخنایم

 (۲۹/۸ ۲۳۹۵ رم

 ۹۸ ؛شاریم

 ۲۸۷ ؛- ووک «رادلیم
 ۲۹۳۲ « كليم

 ۱۱۲ :(توللا عالق زا) زدنوهم "

۷ ۵ ۱۲۲ ۰۲۵۶ ۲۲ 

 +۲ «ح۲1۸ ۲۷-۶
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 ۲۹۸ «دنوأنیم

 ۳۹0۰ :(۶ گید) - ۳۹۰ ؛نایراث

2۰۹۸ 

 ۲۹۲ «(۶) نیفلان

 ج8 «نایان

 اد

 ۲۹۰ «تالرن

 ؛ایلع ءاس و ,یلفسءاسن و ءاسف

 (۲۹۲ «هزتسن

1 

۰۷۱ 

 ۷۵ ؛(دادغب) - هسر دم ؛هیماظن

 ۳۹ :ا نت

 ۲۹۲ «نیدورما ناکلن

 ۲۸۹ «ردون

 ۲۹۸ «هدون

 ۲۹۸ ۲۹۵ «زیون

 ۲۹۸ «كزيون

 ۰ ۶ دن واپذ

 یسیعرپ « 21٩

 «ج ۲۸۰ «ناورپ
 ۲.۲ (- هعلق کكزين

 ۲۰۷ «(روباسین هروباشن) روباشین

 ج۷ ۰۲ ۹

 ۲٩۹۱ «دور هنیین

 ۲۹۲ «طساو

 ۸۰۰. «نانماو

 ۲۹۳ ید ناواترو

 ۲۹۰ «كرو

 ۲۹۰ «دور گرو

 ۲۹۸ ۰۳۹۰ «شکرو
 ۹۴ نیرب

 ۹ نرو

 ۲۹۸ :(۶ رگید) - ۸۳۹۲ (هتْشو

 ۲٩۱ ؛(دادغب) - وید «فقو



۷۰. 

 ج۰ ؛ح) ۰ ۵۰

 ج۳۷ ۲ ۳۲۱ ۰۰

 2 1 ج٩ ۳۷

۰ ۲۵۶۰ 4۲۵۵ 4۲۳۰ +۲۱ 

۹ ۲ ۲۷۰ 

۵ ۹9 ۸۵۰ ۵ 0 

 . هک یخ ی

 ۲٩۴۳ ؛هیالک ملعم

 ۲۹۳ كف ندعم

 41۷ ؛- یار «ناغم

 ۱6۵۵ ۱25 2۸ 2 دالب ؛برغم

 ۱۷۲ ۰۱۷۰ ۸ ۰۱۱۲-۱٩

۱ ۷۱۳۱۹۰۲ 2 13 

۰0 ۲۵۸ ۲۵۹ 

 ۱۱۳ ۱۱6۷ «هبراغم

 ۸۷ ۱ ۳٩ ۲۱ ۱. ۳ «لوغم

۸ ۷ ۹ ۱۲۰ 

 ؛۲ ۱۱ ۰۲ .٩ ۶ ج۶۱

 ج ۳۸ ۷ 1 ۰ ٩/۵

 ج۸ ۸)2۱ ج ۲ ۸۰ ۶

۹ ۱۵ ۷ ۸ ۲ ۳ ۳-۶ 

 ی

 1-29[ 1 ۶ اه 2۵۸

۸ ۷ 0۲۲ 2۸ 

۸۶ 

 یبوج یاشگناهج ٌخرات موس داج

 ۰۰ ؛نیکلرد لوغم

 2۸۸ ؛ح9+ ؛ج۲۱ «ناتسلوغم
 ج4۲ ۵۲۰ ۲۹۰ ۶

 (ج۱4۸۰۱۶۷ (دادغب) شیرق ریاقم

 ۱۱۸-۱۷ 6( درک قم

 ۱۳۱۱۱ یا ناف یکم
۱ ۰۲۸ ۱۶ 4۱۷ 
9 

 )۷۱ حالم

 ۸٩ هیالک الم

 ۲۵۰ تنایلم

 «ناچرانم ۲۸٩

 1۸*4 ۰۹۰ ۸ ۳1 ۰ ۱ ؛لیجنم

(۹ 

 ٩۷۲ 16 «یونج نیچ ینعی «یزنم

9 

 ۲۹۲ «غاب روصنم

 ۱۱۹ «(ناقلاط عالق زا) «هیروصنم
 ۱۰۶ ۳۶ (سوط) «- غاب هیروصنم

 ؛۵۲ :(۶) یاغتوم

 ۹۸ ؛ناچوم

 ۲۸۳ «نیقشوم

 ۶۱۲ ۰۱۷+ ۰۱۷۲ ۰۷۶ «لصوم

 5 ۵۲ کما اه

 ۳ ۱ هک ۱



 2۷ لبه و نکا تسرهف

 ۲ ؛ناغشوک | قباس کنالک ۳" ۳۹۲ كيالک

 )۳۹ ؛تلشوک ؛(۶ رکذلا

 (۲۹۰ «تشد تلشوک | ج1۱ ؛(ناورک ؛نارولک ) نارک

 ۱۸۷ «كکشوک | زین عوجر - ۰۲۹-۲۹۶ 1
 «نارلک ناناب

 ۲۹۲ «(۶) ردک ناتسا یکلک
 زن عوجر - ۰4۷۰۲۲۰ «یذاولک

 ؛یذاولک هزاوردب

 ۲۹۲ «نیلک
 ۲۹۷ «ناکاک
 ۳۹۲ «دابآ لاک

 نتم) ۶ ؛(تویجک ک) دوهیج

 ؛(6 هیثاح

 ۲۹7 ۰۲۹۵ «- لابج «یاتنک

 2۰۹۸ ؛رسدنک

 سنادنک ۲۸٩

 ۳۹۲ «ناکک

 ۲۹۲ ؛نیرکک
 و

 ۱۸-۲۹ ۰۳۹۷ «وکا
 4۲۰ ؛نانسچرک

 ۰۲۸۹ «نانچوک
 ۹ فرا

 ج٩4 ۸ «غادهسوک

 »۹۸ شرت

 ۹۴ «تالشوک و ۱
 4۱/۸۷ ۰۱۷ ۰۱69 «هفوک

۲۳ ۶ ۰۳۹ ۳۵۱ ۱۱ 

 ۲۹۷ «(هلوک ) جلوک

 ۳۸۹ ؛كرسلوک |

 09۰۲0۲۰۱ «هرف 3

 9 عهیاخوک

 ۲۱ ۱۹ ۰۱۸ ؛(مدهک) مدهوک

 غنوکب زین وا نر 32 0

 ۳۹۹ ی

 )۳۹۷ نه

 ۲۹۷ ۳۹6 «(دوبکرک) دویکرهک
 ۳۸٩ .هیالک دحا اک

 ۲۹۳ «یلنس ٌهيالک اک و ,هیالک اک

 ۲۹۴ ؛ابیلع و لنس هتیالک هسیک

 «(9 رک ذلا قیاس هيالکایک فیحصت)
 ۳۹۰ «ناخههک

 ۳۸۹ «(یناخرزاگ) ناخرزاگک

 ۲۸۹ ناساگ
 ۳۲۹۸ ۱۳۹۷ ۲۹۵ ,هدهگ



۹ 

 46۷ *- ۵ قیلایق

 1-۰۰ ((3)ناج دیق

 2۰2" ۷ ۹ ؛ناوریق

99 

 9-29 نیوتاک

 ۲۹۲ ؛تالوتاک

 ۲۹۳ «لاچ هنراک

 ۶۱۷ «ناشاک

 ۰۲۰0 ۲ «رغشاک

 ۹ هرادیئاک

 ۳۹۰ شک رفاک

 ۲۹۲ ؛ناماک

 ۸ ؛> رازغرم .لگ ناک ۱

 ۲۹۵ و مت هوک هراهاک

۰۹۷ 

 2۰۱۸۹ «لاچدوبک

 ۹۷ «ناررع

 ۰۱6۷ ۱6۵ نبرب لیابق زا هیاتک

۹ ۲۵۱ 6۲۰۱۰ 

 ۱۳۹۲ یک
 4۷۸ «ناغاچرک

 ۳۱۲ رک
 2۳ ۳۱۸ ۱۱۳ دارکا) درک

۷ 

 یی و یانگن اهج ٌرات مّوس دلج

 و 0 حج ج۵ «ناتسدرک

42۱ ۳۲ ۸۶۵۹ ۵۸ ۵ 

 ۱ ؛(9) ۲
 ۳۰۱۰۱۹۱ ۱۱۹ ۷ «نامرک

۰ 6:8 

 ؛(هاشنامرک )ناهاشنامرک

۵ ۸۲ 

 ۲۹۲ «كمرک

 )۹۲ دور

 زین عوجر ۰۲۹۹ ۰- دور «نلورک
 7 «ناراکب

 ۷۱-۷۲ ۰۲۸۲ ؛تیرک

 مک ]یکی

 ۲۹۷ :(ناقلاط) شک

 ۹٩ «(رهلا ءاروام) شک
 2۹ ؛داب اشک

 ۲۹۷ ؛دورشک

 ۳۸5 .کكفک

 ۲۸ هیالک رگشنک

 4۲۹۶ « تشد رالک

 ۲۹۷ «دورالک

 ۲۹۰ «نالک

 ۲۹۷ ؛ كنالک

 ۲۹۲ سككنالک

 ۳۹۶ ؛هوک كنالک

)۲ 

 و ی ۱ رز ی ی و 6 ی ق ر ک  م ۱



 4۲۹۷ « دنشف

 ۱ ۲۹۸ ۲۹۷ «كدنشف

 2۹ هرالف

 ۹ :وایآ کاف

 99 ؛ناجسب دنف

 3 ؛ نموف

 ج۲ ۰1۱ ۱۰۸ «هوهزوریف

 ۱ ج ۲۸۶ ۸۴
 ۲۸۸٩ «ناشیف

 2۰۸۹4۸ :ح۲ «هیحان ناشیف

 ۲۸ هیسداق

 ۲۸۰ «(ح۲۸۲ ؛- لابج «نراف

 ؛(هیرعم هرهاق) ۱۰۲ ۰۱۲۱ هرهاق

۸ ۰۱۸۰ 1۸۰۱۸۲ 

 ۲۲۲ :(هیّزعم هرسهاق) ۰

۵ ۲۷۰ ۰۳۷۸ ۲۸۰ ۳۸۱ 

 ۱۸۷ «نیاف

 0۲ ۰۵۲ ؛(مرفارف) مروقآرق

۵ ۲ 0۵ ۱۰۰ ۲۷۷ ۲۹۵ 

۹ ۹ 

 ۵4 «زیفرف

 ۲۹۰ ۳۸۸ ۰- هناخدور «نزوا لزف
 ۰( ۲ 9 نیوزق

 لئابقلا و نکام تسرهف

4115 4 ۰۱ 
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۵ ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۳۸۷ ۳۹۰ 

۳۹ 

 0۷ و 1

۸ 

 ۹-۹ ؛ ینویطسف

 4۸۸ هنیطنطسف

 ۲۹۲ ۲۹۱ نیطسق

 ۰۹ ؛دو رنیطسق و

 ۲۹۲ رالنیطسف

 هاشم ؛ هنیطنسق

 هک « قالغف

 9 «نارصق

 4 ؛(هداقر) نحصاا رصف ۱

 4۷: «مجعلا ةعيطق

 ٩ ۱۰ ٩۱ «قاجنق

 90 :دایخ یب هعلق

 ؛ح ۹ «رذون هعاق

 )2۳ ۷ « مق

 )۵۰۱2۸ راه دنق

 ۶۲۷ +۳7 «ناچوق

 ۲۱۶ ۰۱۷٩ سموق) شموف

 هینوق « ٩

 ؛ح ۵ « ناتسهف

۵ ۷ 13۱۲۰ 

۵ ۷ 4۱۷۷ 



9۹ 

 )۹۵ « نزاع

 ۲۹۷ ؛رسفاع

 ۳۷۹۲ ۳: (نرادایع

 (۱۱۰ ۰۱۰٩ «(ر) داباسابع

 ۳۹۳ کلسایع

 4۷۶ 4۷۱ «(هیکرت قباس مان) یناینع

1 

 »2»)-۳۵ ۷۱ مع

 ۱۳۸ ۱۰۷ ۷۶ ۰۱ «قارع

۸ ۵ ۵ ۲ ۱۷۶ 

۸۹ ۰۲۱۷ ۲۰۲ ۲۶۷-۲۰۵ 

۷ ۳۷۱ ۶ ۱۲۳۱ 

 ج۵۰ ۱۷-۵ ۹

221 

 ۶۱۷ 4۰۸-۶۱۰۱۱ ؛مجت قارع

۹ ۸۰ 

 ۲۲۲ «ایارعلا

 ۲ ۶۷۱ ۵ بفرع

 9 « تافرع

 ۱ «ضبرع

 ۳۵۸ ۳۳۷ یکم رکسع

 ۳۹۸۱۳۹۵ ۳۹5 - ووک « كلسع

 ۲۹۰ (- ووک «قینع
 علین  ۲۹۳۲

 ۲۹۰ ۰۳۸۷ «ولراع

 ینیوج یانگناهج خیرات مّوس داج

 )۷۱ ؛ ناع

 ۱ قيرومع

 ۲۹ «گرزب قورغ

 ۱ 3 ۱ ؛ح۹ غ

 ۳۹ «ردهروغ

 ۵۲ ۲۰ ۰۰ ۵ 1۷5 6 سزاق

 ۳۸۸ «دابآ سراف
 1 ؛(2) نینلاف

0 

 «سرف ٩۰

 ۷۲ «هناغرف

 ۲۸۹ جینرف
 ۱۸۲-1۸6 ۰۱4۲ ۰۸۲ .گنرف

4۱۲ ۰۲۷۱-۹۱ 

2۷۸۷ ۶ 

 ۱۱ 1 عرف

 ۱۱۱ طاطسف

 ۲۹ ۶۲۸ 2۳۲ ۰۲۹۵ یکسف

 .«رکسپب زین ۳

 ۹ «ماشف

 ۲۹۳۲ کف

 زدن عوجر ۰4۲۹۰۳۹4 ؛هرد لکشف



,۹ ۰۲۲۹ ۲۱ 

 ۰»-ا « ناو ریش

 ج۲۷ ؛- هعلق «رزبش

 ۳۹۵ ؛- هناخدور اکلیش

 ۲۹۵ ۲۹۵ -ووک «داص

 )۳۹۷ داد ما

 2۳۸۹ هیالک یناص

 ( هنحسب عوجر هنگ

 ۲۷۸ ؛(رصم) دیعص

 ۷۲-۳)2۵ هتنف

 ۰٩٩۱ «نوصص

 ۳۵۱ ۳۵۹ ۳۶۵۸ ۱۰۲ یاعنص .

 ( هتحست عوجر ( هنهص

 ۷ ثیوازلا ةيباط
 )0 )۸ ؛ مراط

 (۲۰۱ ۰۱۱۹۰۱۱۸ 2۱۱۰ «ناقلاط

۲ ۳ ۲۵ ۲۸۱ 

۰۳۹۸-۲۹ ۸۲۵ 4۲- 

 ۳۹۰ ۳۹4 «نافلاطالاب - ۲۳

 نیئاپ - ۲۹۵ ؛نافلاطنایم -
 ۳۹۰ «ناقلاط

 ۲ لئابقلا و ن

 ۰۳۸۷۲ ۲ ع ووز «ناقلاط
۱ 

۱ ۲۵۱۲۹۰ ۱۳۱ 

 ۲۳۲ ؛فیاط |

 -۳۰۷ 2۲۷۱ ؛ح۱4۱ «ناتسربظ ۱

۰۹ ۰۲۸۲ ۲۸۲ ۳۸۵۱۳۸۶ 

 1۲ ۱ ا

 ؛حذعا ۱

 هاش ؛ناتیسم سبط

 ۲۵۰ ؛ برغ سلبارط

 حرش) +۸۸ - تکلم ؛نزوبارط
 22۹۱ 1 ی

 ۲۹۸-۲۹۹ ۰۱۹۲ «زرط
 سس

۰ 

 ۶ ور ج 4:۲۷ «مرط

 «مراطب

 +۲۷ «روط |

 4۲ ۰۶۰ ۱۸ ۰۱۰۲ «سوط

 ۹۸ ؛ بالوط

 ۲۹۶ ۰۲۹۱ ۰۲۸۱۰2 ۲۱ «نارهط

 2 کا ۷

 ۰۲۹۲ «تشدنایط

 ۳ و ك ؛ یصاء

 ۲۹۷ ؛هدلاع
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 ی

 ۶۰۸ «تساوخ روباش

 ۲۸۹ «ناتاش

 ۰۲۵٩ «دور اش

 ۳۸۸ «نالاش
 1 1 ؛(تاماش) ماش

 ۱۸۲ ۲ ۲ ۰۱19 ۰۱۷٩

۵ ۱*۷ *4۲0 4۲۷۶ 

 ۳1 ج1 9 ج۹

 ؛+ ۱۲۸ ۰۱۷ ۷

 ۸ ۵ دم

۸ ۰ ۰ 

 ۲۸۱ «(ناهنصا) زدهاش

 ۰۱۰٩ «(ْیر) زیدهاش

 لاش رد فورمم دور) دورهاش

 دز و

۷ ۰ ۰۲۹۸-۲۹۰ ۲0+ 

+ 

 ِِِ ؛(لاخلخ هیحان رد) دورهاش

 ۳۹۲ (نازکها

 ۳۲ :هکهاش

 ۳۹۳۱ هنا رم هاش

 ۰۳۸۹ «ناخرتش

 )۹۷ با بقب رش

 ییوج یاشگناهج خیرات موس دلج

 ۲۸-۲۸۲ «-لابج ؛نیورش

 1*4 ۰1 ۲ ((رتش :وش) رتشش

 3 ۰۱.۰ «(ناقروبش) ناقروفش

 ۲۷-۰2۳۸ «(ناغوش «ناغش) نافش
 3 4 هزرکش

 2۳۸۹ (- هوک «نیفلش

 ۱۹,۸ : هبلش

 ۲۹۳ «هیالک سش

 فا ۳۷ هعلق ,ناریش

 . «ایلع ناتسروش و «یلفس ناتسروش
۸۸( 

 ج۲۳ «هشوش

 ۲۷ رشدوزهت) رسیارهغ

 ۳۱ ۳۸۲۰ نوز رهش

 . 4۳۸ ۰4۲۷ «(لید) ناتسرهش

 ۲ ۶ تاتبرهش و «یلفس ناتسرهش

 3 : را

  :(تولا كربش >) رابدور كرپش

 ۲م ۲۱۲ ۸ ۸
۸ ِ 

 ۳۰0۳۹۸۰۲۹۷ «ناقلاط كرهش

۳ ۳ 

 3 ۰01٩۱ «(رایرهش لبج) هوک رایرهش

۲۵-۲ 

 )۹۵ شب ریش



 و نکا ۰۷ تسرهف

 ؛(ینافجفس هزار ۳ یناخ جنس

۹۷ 

 :(8 رکید) مک

۰ 

 ۳۹ رو

 ۱ ۷۱ دور دیفس

 | 3:۲۱ 4۱ ها ۲

۳۱( 

 ۲۹۸ ؛ناروک دیفس

 ۰۱۵ «نیسس

 »2۷ نام

 )۹۷ لامنارگس

 ۲.۲ ؛- موق «سوادلس

 ۲۵7 هیلس

 ۱۷۲ «یاکناس

 ها ج4 هکللس

 ۲*48. ۸ جم ۵ « دنف رس

 ۱۹۸ ؛(دنوامد) هلس

 ۰۱۰۷ «نانمس

 و ۷ ج۰ ؛ناریس

 «نارهشب زین عوجر

 4۲۰ ۱/۸ : دم

 ؛ هنحیسل عوجر «جتطم

 ۹۷ ( رب ۳ ِ»#

 ( هنحچسل ور ی

9 
 لئابقل ایا

2۱۸۹ 

 2۳۹۲۱۸۸ نکویوس) یکدوس |

 ۰۲۹۲ ۲۹۱ «نیروس |

 ۳۹ روس

 )۳۹۱ ال ی

 ۲۸۵ ؛ح ۲۸۶ 2۱٩۱ بوک داوس وس |
۱ 

۱ 

 3 جب زین ۳۵ 9-۹ «ناینوس

 ؛ ج۷ «لوغم ماوفا زا ( تین وس

 2۱۹۷ ؛ناهوس

 ۹6 «یاکنلوس

 ۳۵۸ ( مس یقب

 حج ۲ (راهیهعب

 ۳ 0۲۳۱۱ هو نالایس

 ۱۳۹۳۱ تشد هات

 4۸۱-۸۲ ۰۲۹۲ «هوک هایس

 ید نور اهت فیس

 ۹۷ یا دیس

 5۷۷ 4/۸۱ « سیس

 2647 ۳۰ ناتسس

 یباس سیس ناه) ۸۷ «هیسیس

 ؛(تسا رکذلا

 ۳۹۰ ناو

 ۳۹۳ «ناتسغاب رابهس

 ۰۲۹۲ «تشد رابهس

 2:0 نیس
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 5۷۰۵۱۷ ۸۵۱ ج۱۸

۱ 0 63۱۳2۸۸ 

 ۰۱۹۲ ۱۸۷-۰۱۸۹ ۱۰۸۰۱۰۹ «اعر

9 ۷۱ ۸۰( 

 نو: 0۹۰ هر 64

 ۱ ها ۲۹

 اب

 2۰۳۹۹ «دابارز

 ۲۷۹ «یناخرز

 ۲۸۸ «نیچدرز

 ۲۹۲ ؛لاچ هدرز
 ۱-2 : (9 گکید) - ۲۸۸ « كشرز

۱۹ 

 ۰۲۹۰ «دور تاشرو

 4۸۲ :(۶) کز

 ؛۲۲ ۲ ۲۴ « مزمز

 ۲۹۲ ۰۲۹۱ «جوسانز

 ۲ ۶۱۱ ۳۸۷ «ناجنز

 3۹۳ ؛تشدراوز

 ۳۱, گراود

 ۲۶۱ هزاوز

 ۰۲5۹۷ «تشدیز

 9 (ر وبز

 ۲۲۷ ؛حون طاباس

 ۳۸۲ ۰۱۹۳ «(هیراس) یراس

 ۳۹۳ ؛اکرالاس

 8۸۳4 ؛(سولاج) شولاس

 ۰۳۸: نزیناس

 4۲۹۷ ۶ «غالبجواس

 1۱ ؛هواس

 ۲۸۹ ؛رس هیاس

 ۲۹۹ ۰۲۹۸ «راوزبس
 ۲۹۲ «نیجوپس

 ناهفصاب زین عوجر - 4.۴ ؛ناهاپس

 ۲۸۹ (وتس

 (۲۵۰- ۵ ۸ (هسالع

 تخم یاب ؛(جدننس «هنس) هنس

 ج1 ی ناف

 عباوت زا «(هنهص «هنفگ) هنح

 ۶.۷.۵ ۲۰۶ :هاشنامرک

 ۶ ؛هیالک جارس

 ۹ ؛ناوارس

 :۳۹ ۰1۱۲: عرش

 | اب ۷ گور د خرس

 ۳۸۸ «هلوک هخرس

 ۲۹۲ «نیکنکرس

 234۱1 ریزش

 ۰۲۷۱ «دعس ینب

 ۳ کم 1۳۳

 سم یا یاس فی دا اپ تاب همت یر از یو شا تو رد و سم یو ام و ی رب یی یو

 )ون



 ۱ 4۵۸ نزلهد

 ۱ ۰۳۹۸ ۰۲۹۷ ۲۳۹۵ رد ههد

 4۹ ی راید

 , ۵ ج1 ۸۲ «- ره ؛(هلاید) یاید

 ۲۹۷ «نازید

 ۱ ۳۲۹۲ ؛نکید

 ۱ ۱۹۲ ۰ ؛(هلاید لاید) ید

۷ 1.۲۲۶۳ 

 و

 ۲۲۹ ۰۱۹ ۰۱۹۲ ۰۱۳۸ نامید

۸ 11۱-21 

 ۲۹۰ «قادلوب نولید
 40۲ ۰0*4 «رونید

 ۲۹۰ «دور هنید

 هنبد ۰۵ ۲۸۸(

 +۲1۰۱: ؛-رازغرم «ناکدار

 ۱ ۹ ؛نایمزار

 ۲۵۱ ۰۳۹۹ زمرپعار

 +۲۲ ۰۲۲ «یوکنار

 ۱ ۰4۲۷ «قح طابر

 ۱ 4۱٩ «دابآ تو

 ۱ ۶۱۸-4۲1 .تشو

 ۲۹۲ ۳۹۱ ؛نکشر
0 

 0۹ لئابقلا و نکام۷ تمسرف

 ۲۸۸ « دنوشر

 ؛[تشر > ظ] >>" ةيرق ؛دصرلا |

94 

۳ 

 ۲۵۶ ۴۳۵۲ ۲۵۰ «هداقر

 ۳۹۰ ؛ایلع جور و «یلفس جود ا

 ۶.۰ (دابارتسا) رابدوو

 یر حاعا ؛(نیوزق) رابدور

 9۹, ۱) ۸۳/۵ ۲۸۷ ٩۲۸۷

0 ۸۳۱ 5۲ 

 1 ۹ ؛تولا رابدور

 +۲۲ ۰-۲۹ ج۵

 رد با

 (۲۹۰ ؛نوتیز رابدور

 ۲۹۰ «دوردیفس رابدور

 ۲۹۲ 4۲۹۰ ؛دورهاش رابدور

 4۳۶ 4۱٩ ۳۹۰ «نالگ رابدور

1 

 ۳۹ : نام دن راند ور

 ۲*۰ ۶۳۴۲ «رسدور

 ۳ ؛ هدور

۹۰0( 

 )۳۹۷۲ :رافلشور

 411 4 ؛ مور
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 ۲۹۲ ۰۲۲۰ (دادخ) هفالخا راد

۲۶ ( 1 

 ؛دادغبب زین عوجر

 - ۲۱۹ ۰۸۲ «(دادغب) مالسلا راد
 ؛دادغبب زین عوجر

 ۲۹۰ -هچایرد هرون یالاد
 «ناغماد ۰۱٩۲ ۰۱۹ ۰۱۹۵ ۲۰۷

۹۹ 

 هلجد ۲۸۵-۲۸۲ ۳۹٩ 7۶

۰2۳0 ۳۵ ۵ 

 ۱۱ لیجد

 ۲۹۸ ۰۲۹۷ «ییارد

 ۳۹۲ ۳۹۱ «(رابدور) دنبرد

 ۲۷+۰ «(ناقش) دنب رد

 ۲۸۹ «كدنبرد

 ۱۳۹۹ ۱ در لرد

 ؛(دادخب) ذاولک ای یذاولک هزاورد

 رز مق سوسن شش ازت

 ۱۸9 منا شورد

 ۲.۲ ؛- راصح «هرد

 0۰ ةاگمدق هرد

 2۸۷ «مور یایرد

 ٩۱ 2۹۰ ۶۸۸ : هایس یایرد

 81۸ «برغم یایرد

 ۲۸۹ «كدزد

5 ۳ 2 

 ییوج یاشگناهج خرات موس

 ۳۲ بناخیق هد

 4۲۸۸ « رس قادرد

 ۹۹ یلع درجتسد و «درجتسد

 2۹۸ ات تتشذ

 ۰۲۸۲ «قوقد

 ۲۸۹ «كد

 4۷۱ لد

 ج۸1 «یاچ لد

 ۱۹ ٩۱ ۰۱۹4۸ ؛دنوامد

 ِ 1۳ ۲ ۲ جا (دنوابند)

 ۰ «(دنوابند) ۲۸۶۰ ۳ ج۲

 را و اس

 ؛ ج1 « قشمد

 « دنوامدب عوجر «دنوابند

 ۳۹۷ «(تیلبند) دیلبند

 ۲۷*۰ «هجرب ود

 ۱ )۹ ؛لاچ هرود

 5.۰. « كل ورود

 ۰۱۳۷ « نشود

 4۳۰ ؛(نالگ ) تالود
 ۲ ۱ رفتی راد

 ۹-۰ ؛نأیم هد

 ۵ ؛ناتسهد

 (؟زبب  کلهد



 ۷, ؛( رصم) ناولح

 4۸۲ ۲۹۲ هلح

 ۱۸۶ ۰ ص

 ورا تی

 1 « ةربحر

 «ح*٩1 «ناطلس ناخ

 ق ّح) ۲٩۱ ۰۲۸۰ ۴ « نیقناخ

 ؛(عضاولا

 4۸۲ :(8) داب اهناخ

 ج۲۲ ج۲۲ ۰۱۰0 «ناشوبخ

22۳۷۳۵ 

 ۷۸ ۷۲ ۲ ۰ ۲ « یاتخ

۹ ۲۰۰ 

 4۷۲ نخ

 ۲۹۷ ۲۹۰ «هریچخ
 ۰۱14۸ ۰۷٩ ۰٩۴ ۰۷۶ « ناسارخ

 +2۳2 حج ۹

6( 6 + 

 )۳۰ ج۷ 9 ۷

 ؛ )۷ )۹ «نافرخ

 2۰۱۳۸ :ماکرخ

 4۷۲ «دابا مّرخ

 ۲۸۹ :ربنزخ
 تم

 ۲ ؛ نایسخ

 لئابقلا 9 نکام۷ تسرایف

 ۱۴۲۸ «ناجتسخ

 ۲۳۹۲ «دور ورسخ

 ۲۸۹ «لاچ هکشخ

 ۲۹۴۲ «دور هکشخ

 ۳۸۹ «لسع هکشخ

 ۲۲-4۳۹ (یادلا ةنيدم) مثخ

 ۷۲ 4۵۵-۵۷ طالخ

 ۲ ٩ ؛لاخلخ

 و4۷۵ « دلخ

 41 « قمی راوخ

 ۱۹۴ ۱۰۷ «ٌیر راوخ

 ۷۲ ۲ «مزراوخ

 4۱۰۲ «فاوخ

 :ِث دنواک درخ

 (۲۹۰ «هوجبوخ

 ۲۹۰ «نبوخ

 ۰۲۹۷ :ناروخ

 ۲۹۷ « كناروخ

 ۳۸۹ «لاناشروخ

 ۶۷۱ 4۰۶۱۱۰۱۹۱ «ناتسزوخ

 ۲۹۸ «(دزیلوخ) درزبلوخ

 ۲۹۰ ۸۱۲۸ ؛ربخ

 ۸۹۷۲ ؛ناکیخ
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 | جم زین عوجر) - ۱۴۴ ,دابنلج
 ؛(۳۲۲ ۰۲۴۵ ص

 ۱۱۳ «(نیوزق) دابالاج

 ۳ ؛ دنج

 »۸۹۸ ؛ناتوج

 ۱ «ناتسوج

 ۲۸۸ «كدالوح

 39 ؛هدالوج

 ۲۹۲ ۲۹۱ «كنيوج

 ۱4۱ «نادوهج

 ج1 ؛ ناحبج

 ۲*۰ ۱ ۲۹۰ ۲2۸ ۰۷۲ «نوحیج

 (۲۹۰ ؛هد نیریچح

 مک زین ۳ 94 ؛لیج

 - ۱۸۷ ۱۴۸« تانالیج ,نالیج

 7 ؛نالّکب رو عوجر

 4۲۷ «دیبراچ

 ۲۸۹ «كرس كاچ

 (۲۹۸ «تشد لاچ

 ؛ح*۲ + «سولاچ

 ۰4٩۱ «ناچ

 ۲۸۹ هیالک پچ

 ؛۲۷٩ «هیج

 9 «هرد شرج

 ینیوح یادگناهج خیرات موس داج

 ۲۹۲ «گنچ

 ۳۸۹ «كنزچ

 ۲۹۳ ؛هاگنمجنا و كلچ
 9 «زییلچ

 هه ؛ نیل

 ۳ 4 و روکرچ

 ۳ ۱.۰ ۲۸۱ ۱۹۲ ,تكداج

 ۰۸۹ رس وجت

 ۹ ۰ ؛نایج
 سا

 «نیچ 4۲۰ ۷۲ ۰٩۰

 ۲۰۳۳۶ ۳۱۲ ۸۳۱۱ ۰۱۸۲ :زاخ

 رب ۰۲۹۷ «ءارح

 (2۲ «نارمت

 : (هگید) ۳

 ۱۷۱ «نیمرح

 13 نسح

 و

 4۲۹۷ ۲۹۱ «نوج نسح

 4 ایا ناندبح

 ۲۹۷ «ناریصح

 ۲۳۲ « تومرضح

 0 06۱۲ /فطح

 ۱۸۶ ۰:5۸ ۱۱۱ ۰۷ .بلح

۹ 4 ۳ 

 4۸۲ ۰۳۸۶ ۰۳۸۴ «(قارع) ناولح



 ۲۸۸ «ناشیف ناکرت

 ۱۲۹۷ ۲۹۸ ۰۹۳ ۰۷۳ «ناتسکرت

 ۲۹۲ «تال رب

 یو0۲ ۲۷۹۱۲ هک ارت ؛ناکرت

 «(ظ- تیرک فیحصت) تیرگت

 ۷۱ ج۴٩

 2۰۱۹ کت

 ۳۹5 ؛تومرا هک
 ۰۹ ؛ناتسوج هکت

 2۹ ؛درات هکت

 ده (رتالت

 اد ولت

 ؛ج ۷ ئ یب

 ۲۵0 سنت

 ؛ج۲۷۷ ۳ « تاغنت

 ۳۹۵ ۳۸۸ ۳۸۷ « نباکنت

 ۳2 7 موق « توقگنت

 ۸ ۲ ؛توکنت

 (۲۹۷ (هرگگنت
 ۴۹۰ «ناکرونت

 . ۲۸۸ «هرونت

 20۸۹ «ناوت

 4۳۰ :لوت

 ۲۹۳۲ «ناموت

 ۰۱۰۲ « نوت

 6 6 0 لئابقلا و نکامالا تسرهف

 ۲۵۵ ۳۵۹ ۰۳۵۰۰۰ سوت |

 ۰۲۷۷ ۲ ؛(ظ تاغنت) باعبت

 ۳۸۹ ؛هرهک لانیت

 ۶۲۷ ۲۹۹ 2۱۹۲ .مرجاج

 ۲۳۱۸ «تشد بوراج |

 4۹۰-4۹۱ ۸۸ «تیناج

 4٩۱ «(كيناج) قیناج

 4۰۸۰۱4۸ (-ٍالب ,لبج «لابج
0( ۷ 1 ۹ 

3-2 

 (ج۱٩۱ «(:وکرایرهش) رایرهش لبج
۲۸۵-۲۲ ) 

 ۱۹۳ ۰۱2۰۰۱۱۲ «(ناگرک ) ناجرج

 هر و

 ۲۹۸ «دابا عرج
 «ج۲۷۵ ۰۴۰۰ نیازجا

 (۲۹ ۲۱ «نزج

 ؛ح1 «(نیرهتلا نیب >) هریزج
 991 0 ج1

 ۹-9 ؛ برعلا ةرب زج

 2۰۹ ؛ نانیزج

 یدغج « ٩1۷

 ها هیبالج

 ۲۹۸ «سروالج



۳۳4 

 ۱۱۱۰۱۱۰ «(رد هلکسب) زد هلکسیب
۸ ۹ 

 ٩۳ ۰۱ ۰1. ۵۴ «غیلاب شیب

 ج۲۳ ۰۲4 «(ناقلیب) ناغلیب

 ۲۸۹ «تشد]ولیب

 ۲۸۸ (دادخ) یدضع ناتسرامب

۰ ۷۵ 

 «یقهب 2۱٩۲« ۰۲۹۸ ۲۹۹ 1*2

 )۷ ؛-لیا « یپاپ

 ۰ ۰۹۲ ((۶) نیکراپ

 ج1 سراب

 ۳۹۸ «ناگتساپ

 ۱ ۳۹۲: (۶گید) ۰ ؛هیالک شاپ

 |: رگید) - ۰۲۹۳ «ناچارپ
۹۹ 

 ۹۹ وکهچرب

 ۲٩ ۲۱ «رس هدرب

 ۱۳۲ جی هری

 ۲۹۸ هعلق سپ

 +۲۷ «ناب تشپ

 ۱۱۰ «(هرد لکشف) هرد لکشپ

۶ ۰+۲۷ ۲۹ 

 ۸۲ ۰4۸۱ « تشگنا جنپ

 4۸۱ «- ووک . یلعهجنپ

 ییوج یاشگناهج ٌیرات موس دلچ

 لیکذم یام) ۸۱ « غادیعهجنپ

 ؛(تسا لبقام

 ۲۹۰ «نانوپ

 ۲۸۸ «(لزنا ) یولهپ

 ی و

 ۹۸ «ناتسایپ

 ج۱ «راتات

 (۲۹۲ «هرد جات

 ۴۸۹ ,هیالک نیدلا جات

 ۲+ «مرات

 ۳۸۹ : تالورات

 ۱۷۳۲ ۱۳۸ 1.۲ «کلیزاج

 7 ام ارمات

 تاهرت  ۲۵۰

 تبت ۰ ۸٩

 4۸۲ ۶۵۷ 2۱۳۹ 2۲4 زیربت

3 

 ۲۸۷ ج۲۱ «- ووک « ناملس
 ۶۳ 2 ۰۲۷ ۲۵ كارتا « كارت

۲ ۵ ۲۱۳۰ 

۲ ۰۷ ۰*۰ 88:۱9 

۷ ۰9 48۷۰ 0 

 2۸۸ ارت

 یاس نیت و ایفا تردد

۳2 7 

 ی )۱۳ ۱ با

۳0۳ 

۳ ۳ ۱ 

 اه هر



 ِ اراخم

 ؛نارب

۳۰ 

«۹ 

 9 ؛ج ۲ ۲۱(۰ « رب رب

 جورسب زا ؛(یمجت جرب) مجم جرسب

 ۷۲-۷۹ ۱۲۸۹ ۲۸۷ «دادغب

 )۷ «ولناز رب

 ۳۸ ۶۳۷ ۳4 : ناورب

 ۳۹ ؛وداغرب

 ۰2. 1 :درجورب

 «هرب هوکب زول عوجو ۳ ۱ ۸ 9۶

 4۲۲ ۲ « توهرب

 (۲۹ ۱ « هزب

 0۳۸۹ ؛ کهاگ هزب

 481 ۰ «رسل

 ۲۹۹ ج۲۴ «ح۲۲ «ماطسب

2۷ 

 ۲۸ ۰۲۲ کسب

 هتک ؛(دادفب) «-هسردم .هیریثب

 هرصب « ۰۵۲ ۱2/۸ ۰۲٩۹۲ ۲۵۸

 ۲۸6 ۲۸۲ «(ابوقعب) هبوتعب

 ۱۷۷ ۲۹ ۷۰ ۱۷ « دادغب

۱۱( ( ۱( ۷/۱ ۱ 0( 

۲۹۵۲۲ 1۸۰۲۷۹۰۲۶۷ 

 (جآ ۸۸۰۲۸۷۲ ۸۳ ج۲ ۸۲ ۲۸۱

. ۰۳۱۱ ۰۲۰۶۰۲۹۲ ۱ ۹ 
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۲ ۲۹۹۰۲۰۱۰۳۲۵ 

۲۱ ۰۱1 ۱۳ 4۱6 

 2۰ ج9 42-۷ 2-4 ۷

 ۲ ۸۵۷-۵4 48۱۱-2۵٩

 ۰ ٩4۷۷-۲۱۸

 رادب زی عوجر - ۰۸۳-۹

 ةنيدم و ؛ةفالخما راد و .مالسلا

 ۱ مالسلا

 ؛(نویل نبا اي) نوال نبا دالب
 هینبمراب زین عوجر - ۸۲
 ؛یرغص

 (راغلب ٩ ۱

 ؛(تولا تلف ینعی) لابقالا ةلب
۳ 

 ۲۹۳ «رودنا هدوب

 4 ؛نودلاف ناقروب

 ۲۸۹ ؛ناکوب
 ۲۹۲ «نودلاف ناقلوب

 400 ه4 (-هعلق (راهو) راهب

۸ 29 

 ۴۹۴ ۳۹۱ «دابآ مارهب

 4۷۱ ۰۲۸۲ «تایب

 ۱ « دنحریب

 ؛ ۸ ؛ سنازیب

 ۰0 « نوتسیب

11 



19 

 41۲ «ناموا

 ؛ناناب عوجر «(ننوا) نانوا
 ۹1:۲ «لوغم لیابق زا «تاریوا

 )۹ ؛كريوا

 4۲۲۵ ۰۲۲۳ ۵ ؛ح ۲۱4 «زاوها

۳۳۸ 
 4.۰. «ولجرتیا

 یا
 ٩۱ ۲۵ 4۱۷ «(نیمز ناریا) ناریا

 : ۱ ۵ ا

 ۸۲ (عضاولا ین 2 ۳۰

 4۱ ۶۲۷ 24۲ ه 1

 ۸ ۲ کا

۸۱ +۰۷۱ ٩ 

 یار

 9 ۵ «روغبا

 ۲۸ «نالیا

 ۷ ؛لییا

 «ناگرت لئابق زا ,(هیئاویا «هویا) ویا
2*9 43۱۲ 

 ۶۷۹ ۷۶ (دادفب) ةيلحما باب

 ۷۰۰۶۷۶ «(اضبا) قرشلا باب

 4۷ع «(ضبا) مسلطلا باب
 عوجر ۶ ؛(اضبا) یداولک تاب

 ؛یذاولک هزاوردب زین

 ینبوح یاهگناهج خرات موس دلج

 ۲۹۲ كباب

 ۳۸۹ ؛هیالک و اب

 ۵ ۲۸۲ «یرسجاب

 ۶۲ ۷ « یجاب

 ۲ /ینفداپ

 ۸۲۳۰۲ ۰۱۲ : دا

 ۵ ۸( زیمکات) رب یداب

 ۳۸۹ «اوراب

 ۱۹ نیا

 3:۲۰ ناتسرهش رازاپ

 ۳۹۶: دک و ناقماب
 ۰۳۹۲ ۸۳۲۹۱ « نیطاب

 (۲۸۸ «(دادغب) لقب غاب
 ۲۹۸ « تشپ غاب

 ۳۸۸ ییالکغاب

 ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰2۱۹۲ نابدورالاب

 ۳۹۲ هیالک هیناب

 ۲۷۲ «-هناخدور «(8) ورهاب

 ۱ ۳۵۸ ۳۸-هلیق « هلهاب

 ۳۹۲ ۲۹۰ ؛(نزیاب) دور ز یاب

۳۹۸ 

 ج۲۷ ۶۰ « ةياحح

 ۶۲۷ ۰۲۹۹ «درونجم

 ۲۲ ۰۲۸۸ ۲۸۲ «رزخ رح

 ۲۶۹ ۰۱۰۲ «نیرحم

1۳۳ 

7 

 ی یا ی و تا سا رم ی ی و اه ات تب ی

 ۱تا نا ترش نا

۳۳ 

۷ 

۱۳ 



 ۸۲ ز ربلا

 ۰۲۹۲۱۰۲۹۵ «دور زربلا

 ۷۰ «یالا

 ج۲۴ « ننا لا

 ۰۹۷ ۰۵7 ۲۴ «فیا لا

 3 «قاط غلا

 . قيلالا ٩۷

 ۱۳۱ ۰ و

 ۰۱۸۱م 5 ۹

1۰:۱ 

۸ ۳۳ ۳۲۵ 
۹( ۲۵ 1:9 ۰۲:۷ 

64 ۲ 1۱1" ۲ 

 ۳۳۹ را 0 )0

۲ ۱۱6۰۸۰۲۳۹۵۰۹+ 

6 43۲۱-2۰ 

۱:9۷ ۰ ۵ 

2+۵ 

 رج شرح

۱ 
۱ 
۱ 

۱ ۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

 . لفابقلا و

0 ۱ 2۸۹ 

 ۲۹۲ «نانریما |

 ۳۸۹ « هتشب رانا

 ۰۳۹۴ ۲۹۱ یدانا |

 ۹ « تسرانا

 ج۲۱ ؛(نانوا «ننوا «ننا) نانآ

: ۲۹۲-۲۹ ۲ 

 ۲۱ «(نارلک و نانا) نارلک نانا

ِِ ۳9 

 ۰۲۸۰ ۶ «راینا

 1111 2 -۵وو «(جدنا) جینا

 ۸۹ (- هیرق

 ۱٩۲ هیحان ؛(دورجینآ) در رعنا

۶ ۲ ۲/۸۶ 

 ۲۹۲ ۰۲۹۱ «هزدنا

 ۲۵۹ ؛سلدنا

 ۲۸۸ ۱ زنا

 (ج 8 -هناخدور «ناروم هون ۱ ح

 ۱ ۹۰ ۸۷ ۲ (>- دور ؛توملا

۵ 4۳۵ .۲ 
 ۲۸۹ ۰۳۸۸ «نبتوملا
 ۳۸۹ یا
 ۱۱٩( ناقلاط عالق زا «نیشن هلا

 ۹۹ ؛یدنک ناکیلا

 ۲۸۹ «دومحم هدازماما

 یا تب (-هوک هکنا

 ۳۹۰ ۲۹۶ «نارگنا

 ۴۹۲ «جوزاریگنا
 ۳۹: (ظ رگید) - ۲۹۰ «كناوا

 )۹ ؛ناجو ۷

 ۰۳۹۹ «نازاروا

 ۷ , هیمروا



 مر 1

 یی یانگناهج خرات موس داچ 99۰

 4٩۰ ج4۸ «هنمارا

 ۲۸۷ ۰۲۹6۰ ۰۳۱۷ ۰۷ «نازا

1 

 ۱ ۳۸۴ ۴۶۲ ۱(لیرا) لبرا

0 2 

 ۱۳۰ ۱ ناتسرا

 ۲۹ «ناکدرا

 41۸ «ناجنزرا

 ج۲۴ دور «یزآ

 ۲۹۲ ۰۲۹۱ «جوی نیسرا

 ج۲۷ ۰لوغم ماوقا زا «تالرا

 4۸۶۰۶۲ :1۱۲ «(ناتسنمرا) نمرا

 ۱ ۸۷ جد هم

 «(ج رد حرش) 2۸۱ ؛یرغص هما

 هه ۰/۸۷ ۷

 ۳. (- هلیبق « دزآ

 ۲۹۲ ۰۲۹۱ ؛تسرژا

 ۳۹۲ ۲۹۱ «(نینکزا) نیکزا

۹۰ 

 ۲۹۲ ناهربسا

 ۲: ۳۲ ؛رالییسا

 زین عوجر - 4۳4 ؛دوردیپسا

 ؛ دور دیفس)

 ۱ « دن واتسا

 .دابارتسا 2۱٩۲ ۲۹۹

 ۱۱5 ۰۱۳۸ نوش |

 ۲۰0 ۰۲۰۶ ۰۱۹۱ ۰۱۸ «ناهفصا

 ۲۱۱ «(دنوانوتسا) دنوانتسا

 هعزارا :نلوتتتتیا

 ۶۴۲۲۱ ۱2 وتسا

 مک ۱۷ ؛دابادسا

 ۲۲ ۱ نلطسا

 ۱ ۲۹ نارانسا

 ۳۸۹ ؛نیارنسا
 ۲۹۸ ۲۹۲ ؛ناکسا

 ۰۳۸۹ ؛ناکسا

 ۳۱۵ ۰۳۱ ۱۸۰ هیردکسا
 ۹ سا

 ۲۹۲ ۰۳۲۹۱ درسا

 ۳۹۲ ۰۳۹۱ ارتش

 «ج ۲۰۲ «- هلیبق «رقشا

 و 2

 ۷۲ 4 هنشا

۲۸۱ ۰۵ ۲ 

6+6۷ ۰2-۳ ۷ ۲ ۸ 

 ۱ ۶۱9۵ )»9 اقیرفا

 ۳0۸ ۲۵۵ ج۲۲ ۱۰۸ ؛هیقیرفا

 ۱ تا

 ۳۲۹۲ ۲۹۱ «ناجوکا

 ۸ ات

 ۰۱۰ «قاق



2 

 ,لئابقلا و کام تسرهف

 نآ زا و تسا نتم لصاب مجار ۲۳ هحاص ات تاحفص دادعا)

 «(باتک رخا یشاوجم عجار دمی

 ۲۸ک ۲۸۸ ج۱۲ هان ناتآ
 ۰۸۹ ,هیالک ناتا

 ۱۸۹۰۷۶ :(ناجیابرذا) ناجییرذآ
۴ ۱ 9 4 ۲( 0:۸ 411۰ 

۵ 2 4 ۹-۸ 

۲ 4۸۲ 
۱ 

 ۰۲۹۱ «نوتر ترس
۱ 
 ۰۲۹۳۲ «تومرا

 ۹ ریدازآ

 2۸۸ ؛دورازا

0 
 ۸۵ ؛ریفص یایسآ
 2۸۸ ؛ردباتفآ

 جذب ارسقا
 ۲۰۲ ولنویوف قا

 با نالا

 ۸۸ «كشیا

 از را
 1۴ ۱ دور :رهما

 ۷۲ ؛هیومآ

3 

 2۰۸۸ ی

 ؛(هیالکنا ؛هیالک نییا) هیالک نهآ

۰۳۱ 

 ۰ كراوه

 ۲۹۲ ؛دوررشع نییآ
 9 «زاخما

 ۲۹ ۰(راسفا) راّضبا

 ۲*2 ۱۱ ۷-۰۲۶ پا

 (ح* «ربس ربا

 ۷۲ 0۶ «رارتا

 1 ؛ هن دا



 " ینیوج یادکناهج ٌخیرات موس دلج 2۸

 : ۰4۸۷ «یراصن قرف زا «هبفاعی

 ؛ ۴-۱19 «جرفلا وبا ۱ ساک نب بوم

 ۷+4 ج4۶ «ثیللا نب بوتعی

 0 قم هارخآ زا یون هکی

 «جاولی دومحب عوجر «جاولی

 ۲۲۸ «یجراخما باثر نب نا

 ۱۹٩ «هافکلم ءارما زا ؛[ییاسرون : ص4 ین و - ظا شاتنروی
 2۳۹ ۶۲۲ الا قرشتسم «()یعسوی

 9 2۱9۸ ؛(فلوم لوقب) یعبش هّلا دبع وبا ردارب مان ؛ فسوب

 ۲۲۲-۲۱۸ یطاف دضاع ردپ و رفاظ ردارب « -اجحما وبا فسوی

 حذش؟ جاسلا یا نب فسوی

 9 ۸۹ ؛رییطل نت ع  سوپ

نب :۱ طبسب فورعم «رفظلا وبا نیدلا سم «یغز ن فسوب
 3 جم ؛یزومما 

 4 ۳۷ ین سل وی
3 

 ۷۸ ؛یرحن سنوب

 «دوهم ۰۷۸ ۰۱۱۱ ۱1٩ ۲۶,۰

 ۱ ۳ ۳ هد لوفف ءارما زا «افوبوسیپ
 1۲ ٩ ۱ ۷ ؛ناخ زیگنچ نی ایاتفج رسب (( کنم وسیی) وسیب

 (۱) 1۵جقتصفص4 لتعات,



 ۹۷ لاجژلا ءایا تسرهف

 ۰ ۶۱ ها ۹ مت ۷ ج۵ ۰۳۸

۰ ۱/۲۵ ۵ ۸ 0۲۸ ۲ ۷/۹۵ ۵۲ 

 06۷۷۰ ۷۵ ۷۲۲۲۱ ۲ تار 2۱

۸-۹ 
 4۲۲۱ «تیه

 «مناح روفکتب عوجر «موتیه

 ۱۱۷ «جوجام و جوجأی

 ۳۷۸ ۱۳۷۱ 2۲۵۵ جا ۲۰ ج۲۸ 2۱4۸ «یوج توفای

 ۳ ۲۲ ۱۹ ج۱۸ ۵۰۱ ج۵ ج۰ ۳۸۵۴

4 ۲ ۷ ۸۲ 

 ۸ «یجاهنص من نب یبجب

 کو یاطنر دیعب نب ی

 ج۱۰ « طیش یا نب یبج

 ج۰ «ناوخ نارق شقنرب

 ۱4۲ [ةیواعم نی] دیزپ

 0 ِك نب دیزب

 ۳۵۸-۲۵۹ ۰۱۱ ۰۱, « قانز یربرب دادک نب دان « یجراخ دیزب وبا

 ۵۱ ۰۲۸ ؛ناخ زْکیچ نب یاتغج نب ناکیتام نب لوغا (اقوبنسب) هقوبنسب

 ج0 1

 4۷ « نااف ت نینلاخ ءارما زا روسپ

 ۳۲ ۳۸۰ یکالوه :ارما ۱۱ تب یو

 ۲5۵ ؛ناخ زیگنچ ردپ «رداهب یاکوسب

 ٩۷: ,یکالوه نب (تومتی) )تل



 ینبوج یاهگناهج خیرات موس داج 1

 ۲۵۷-۲۵۵ ۱9٩ «(نیروتسم هبکا از فو

 ۲۱۲ [یوار] دیلولا نبا

 ۲۸-4 ۵ ۱ رک ذم زمره دادن و دو نراق نیز رای داخ كس « زمره دادنو

 3 ۳۷۹ ج۶ نا قرشتسم ۲۱ فافتتسوو

 ۳ ۵ ۳-۰ ۲۷ ناتسج نب نابزرم نب ناتسج نب ناذوسهو

 12 اسم نپ ۱ تی نب ناذوسهو

 ۳۷ ؛یوسنار و قرشتسم ً !"تبو

 ۳ ج۹6 2۲۱ ایفارفج روهشم لع () نترام نس ود نیویو ۳

 9 « ماه ینب

 ۰۱۳۲ «ناماه

 41۲ «تیاده

 « هدرواب خو تم

 ۲۹۲۱ «رفعج نب یوم نب نوره

 فتح ۸ ۲۵۵ ۲۳۵ ۳۲ ۱۲ کا ترا نوره

 «گرزب رل كولم زا ؛ فسرازه

 «وک الوهب عوجر وکاله

 ؛ج۲٩ «یوسنارف قرشتسم () تراوه

  (ح*۰۷ ۲۸۸ 2۳۹ ۲۹۶ ۲4۲ «یدناله قرشتسم ٩ ایستوه

 13۲ ۶۵ ۵ ۱۲ ٩

  «ح۱۷ ۰۰ ۰۲ «ناخ زیگیچ نب و نب و ,لوفا رکلوم) وند
 3 ۰۱۱ ؛ج۱۰۷ ۰۱. ۲ ۵6 ج۲٩ ج۱٩ ۰۵ ۷۲ ۰۸۹ ٩۰

 ج۴ ۲ یادت ۳ ۳۱. ۱ ؛ح۸۱ ۰۱۱۵

 (۱) 11 هزصجزمح 1هلنصعص0 ۳و (۲) 4 6۷۰

 (۲) ۷:۳زهص 00 8منطاهعافصم ۵ هما اتطفتا . ۵) 2 ب م وام



 ۹ لاجرلا ءاسسا تسروف

4۱۱۰۷ ۰۱۰۰ ۲۵۰ ۲4۲ ۰۲۲+ ۲۲۱ ۷ 

 ۰۲۹۷ ۰۲۹۳ «یاظن

 3 اب ۳ ٩ ؛ ضورع یالظن

 ۸-۲۵۹ «جراوخ قرف زا ؛(راکن) هب راک

 ؛(هلک نیدب ؛ عوجر 9 هیناقوف ةانم ءات اب رادوکت فیحصت ) ۲ «رادوکن

 ج۶۷ ج4۶ « ساون وبا

 « یوم نب نسک عوجز ؛ یو
 «هکیکب عوجر ؛نیذلا رس

 9۸_0۹ «فساشع نیدلا زع نب دم نیدلا رون

 ۱۸۲-۱۸۰ « یبویا نیدلا حالص مو دخم رقسقا نب یگنز نب دوبح نیذلارون
۳۷۲۸۸۷۰ ۱۳۷۷ 

 ۲۶۱ ۰۳۱۶ «ح ۲.۵ «یفاق «یرتشش هّلا زون

 ۳۱۳ ؛- كباتا نیگریش نیکتشون

 44٩ «ینالا قرشتسم ,۲)هکدلون

 ج۲۲ ۰۲۲۰ ۹ --.باهرلا دیع .نب دا تن

 ۲ ج۰

 ۳۷۹ /دومسم نب دبخ ندرت و وا

 ۲٩*۰ ۲۲*۸ «یور قرشتسم ۱ رجاو

 ۱۵۰ ءاعم نآ فلت مجارت اب ةيروت عباط ((۳) نوتلاو

 «ح* ءاشولا ةمینو

1 

 « رثنس نیدلا رذظ+ عوخو یبسلا هج و

 ۳۸۸: رف ابیش ناخ نیسما دبع از ريم یجاح کالا دیحو

 ؛* ؛ قراط نب مسو

 (۱) 7۳۵۵۵00۲ 1006, ۲0( ك ۲ (۲) 1 ۵۰,



 یبوج یاگناهج جرات موس دلج 9:

 ۰۷۳ «نارع نیدلا مج

 ۲۲۹ ۰۳۲۷ ؛تسرهفلا باتک بحاص ؛- قحا نب دیح دنا .نبا

۳ 

 هّلاب زی زعلاب عوجر ؛رازن

 ۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰ نیدل ینطصلاب بقلم روصنم وبا «رصنتسلا نب رازن

 ۳-۲۳۵ ۷ ۱ ج۲ ))اا ا  ا

 ۳1۵ ۰۳۵۰ 2۲۲۲ ۱۷۹-۰۱۸۱ ج۱۲ .هیلیعسا قرف زا «هیرازن

 ۱۸+2 ۱۷ ۶۱۰ ۲4۷ ؛یریکنم نیدلا لالج ةريس فلوم «یوسن
21 0-۵۷ 2۱ ۸۷ 

 ۱۷۱ 0 میسن

 ؛ج ۷ ؛ شانشنلا وبا

 ج۲۲ ۲۰۱ ۰۲۰۰ 2۲۸۸ ۲ ۲ «یراصن

 ۳۸۵ «یاماب دجا نب رصن

 ۲۸۶ «نسحما نب رصن

 ۶ ۷-۷ « یجاهنصلا می نب یج نب حوتفلا یا نب بای نب رصن

 وا ؛هماج دی نیدلا ةرصن

 ۲۱۳ «یراخبلا رصن وبا

 ۲۸0 «یزیناسلا رصن وبا

 ۱۱ «یولع یدپهع نب نیدلا ریصن

 46۷ « دقاتلا نب نیدلا ریص)

 ج۱۸ ۲۹۵ ۲۸۰ ۰۲۷۹ هجاوخ ؛یسوط دمحت نب دیح اه

۳ 2 

 ؛ دحاب عوجر ؛یسوط كالا ماظن نب دحا كللا ماظن

 ۲۰۱ ۰۲۰۶ ۰۲.۳ ۰۱۹۴ «یحسا نب ٌلع نب نسح «یسوط كللا ماظن



 ۱۷بو

 9 .لاجنلا ء 1: تسرهف

 ٩۱ ؛ناخ زیگنچ نب یشوت نب ۳ نب رودقکنیم

 16ت 1 ۳۸ ؛ یتور قرشنسم (- رییدالو یاق| ؛ ۱ ینیرزتیم

1 ۷۱( 

 و رصاعم ء الضف وا -  یبنجم یاقا «یونیم

 ۰/۸ ؛هیسج قرف 4 (1) هعیان

 ۰۰۹ ؛فرشلا وب ۱ ؛ یناقدافرجما كس نزن تط نب جان

 «رفعج مساقلا وباب و دما نیس وباب عوجر ءرصان

 « ینیسح ٌلع نب نسحم عوجر زییک رصان و ما رصان

 ۷۵ همه یاد ها۲ ۱ ۶.۸ ۲۷ ۱۸۵ شا نیدل رصاتلا

 ج۲۷ ۰۳۸۸ هاش نیذلا رصان
 2۱5 ۱۳۱۸۱۱ ۵۰۸۷ ۲۰ ۳۵۵ ت تا

 ۲۷ ؛ناخ زیگنچ نب نلاق یاتکوا نب ناخ لوک زسپ (لوغا وفان) وقان
۸ ۰۳ 6۱ 15 10 

 ۳۳ «ملص يا

 ار ؛ یتأاجت

 ۳۱۲ ج۳۱ ۲۱۳ ؛یسابعلا دما نب لع نب دمحا « یشاجن

 ۲۷۸ ؛رواش ردارب «نیدلا کز من

 "۱9۸۸ ؛جارس مج وب

 « دمانیم هینوجم ( هدوب هد وه ته 1 ك هتشا دن یعابتا حادق نومم هجس تیتا فرص

 روطس ۰ هک اجنا ۱ هوج و خراوت سکا و ها ادم و ۳ زا كيچيم رد

 هقرف جراوخ ز زا لب «دیسرن رظنب « هی زوم » ق هلیممسا ۳ هعیش ۳1 ا هقرف 3 عالطا

 لئاق مزب تبع هک هیف نحنام دروب یطبر ادیا هقرف نیا لو تسا فورعم هینوجم ۳

 « درادن تماما حا دق نوم عابتا زا و هیلرعسا قرف زا یی زا

 ۱۲۳۰ ۲1هنصن )لندمتولو. (۲)

 « « تین » ناونغ حر رد ۲۰ ۲ نوا رصم عبد یجافخ لیلغاا هافشب دوش عوجر )1(

 ؛ ۳۴۲ و 2۳251 ص یدوعسم فارشالا و هیینلا رب هیوخد یشاوح و



 یبوج یاشگناهج ٌچرات موس دلج 9:

 ۱ ها یایک یتاوع تام نالآ قرشتسم «)رلوم

 ۱ ۲۹۸ «یور یولوم

 ۱۸۹ ۱۸۸ «هینطاب ةاعد زا « نمّوم
 44۲ «مداخ سنوم

 شل نباب عوجر «یمتلع [نب] نیدلا دیوم و. «یمقلعلا نب دجح نیدلا دیّوم

 ِ ۲9۸ ۱ ؛ یایع هعلص «ی دپع

 1 س ؛ نییطاف ءانلخ لو ۱ (هّلا دبع اب) لا دیبع کریفغ وبا ؛یدهع

 . «ج۲۶۳ «(وا بسن) ۲۲۸ ۷ ۱۷۵۰ ۱۷۲ ۰۱۱۰-17

۲۳۵۳/۸ 4۲۵۸ ۰ 

 َ ۲۳-۱۹ ؛ تولا هعلق کاح «یولع ید

 ؛ 446-29 «زوریف ورسخ نب یدهم

 ۳۲۲ ۰ اف یاس بم

 «(عضاولا ین ح) ٩۶۷ 4+ ۰1۸ ,قرفص یا نب 3

 ۱۱ ۰ مرا کت کام م قجایم

 ج۸ « ینارحم میم نیا

 «(عضاولا قف ح) ۳۳۲۳ ۰۱۱۱ ۵ (یادیم

 0٩ «نآاق وکنم تلود لاجر زا «یجکتیب ناریم

 ۱ ۳4۰ « ی طزلا عایب رسپ
 ِ ۲۷۹ ۰۲۷۱ ۰۳۱۷ «ح ۲۱۵ ج۱۹, «رسیم 1

 ۲ ۳۳۷ ۳۳۲۵ ۲۲۲ ۳۲۵ ۱۵۲ حادقلا ن نوهم
1 

 ۲۱۱ هعنش قرف زا « (۲)هین جم

 همتا )۲۵6۱۱6۲. (۱)

  باتکی زین تساجنآ زا لن هیف نحنام ترابع هک بلاطلا ةدع هوالعب دوش عوجر ()
  نوجم عابتا ینءهب ارهقرف نيا زین ۰ هک مازر نبا ز ۲ 9 ۱ ۱ تسرففلا

 .موهوم و هتشادن یجراخ دوجو الصا هقرف نینچ 5 ترقح زد لو « وا معزب) ارحا دق



۱ 

4 

 ها لاجرلا ءاسا تسرهف

 4۷۱ ۸۵۷-0۸ مجرب نب هاشناملس رهاوخ «نوتاخ هکلم

 ۲۲ :4.۰. «یسور () فونوگلم
 45 «فورعم خیرات بحاص «یثاب مجنم

 ((۷ح و نتم) ۱ 0 «یدوهبلا مهاربا نب اشنم

 ؛تسا لبقام روکذم ناه - ۰۱77 «(8)ماسل نب اشنم
 ۳4۵ «ج۱4 ؛یمابع هفیلخ ءروصنم
 ءافلخ زا «هّلا رماب مافلا نب لیعسا [رهاطلا وبا] «هّلا رصنب روصنلا

 ۲۵۹ ؛ج۱۷۰ ۰-۰۱۱: ؛نییطاف

 هاتلا دبعب عوجر ؛یدادغب روصنم وبا

 ۱1۳ «(۶) یناورد روصنم وبا
 ؛ییکنم نیدلا رصانب عوجر «یلکتم
 ۲۰ ۱۹ ۱۵-۰۱۷ ۷-۱۳ 0 ۰۲ «ناخ زیگنچ نب یلوت نب نااق وکنم

 ؛ح و 1:71 9۳ 09 0۵: ۸ ۰ ۰۲۰ 4۲۸ ۱۲ ۲

۵ ۸۶ 2۸6 2۸۸ ۰۹۰ 2۹1 ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۰۱۱۶ ۱۳۸ 

 ج۹. ۷۰ ۸ ۱۱ ۲۹۵۰ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۲۳

 ؛ح 9۲ «یروچونم
 ؛(عضاولا یف ح) +۱۰۲۲ ۲۸۶ ۱۳۷ « یی خیرات حراش «- دمحا « ینینم

 ج۲٩ ٩۱ ۰۱۷ «ناخ زیگنچ نب یاتغج نب لوغا (یچوم) یجوم

 یا لبق ۲ رک قم نام) شل ۹ لر ۱۷ «هبب یچوم

 11. ؛وک وه ءارما زا نییت روت ق

 ۶.۲ ۳۹۰ ۱6۰ «مالسلا هیلع یسوم

 ۱۵۸ ۰۱۸۷ ۰۱۵۵ ۱۵۶ «مالتلا امهیلع قداصلا رفعج نب ظاکلا نور

 ج۰ ۲8 ۲۹ ۲۳۱-۰ 1 ۰۱۱

 ۲9 4۳۰ ۰۱۷ «ناخ زْگنچ نب گوت نب لوغا اکوم

)۱( 6 ۵۵۵۱۵ 



 ینیوج یادگناهج خیرات موس دلج ِ

 1۳۲۱ انعار] دمح نی .لعم

 ج۲۳ «ر نب لضنم

 ج۱۲ ج۰ (> خیش ؛ دیفم

 ۱ ۷ ۲ 0۳ یداقم

 ۱ ج3 ۵۳۸ ۳۷ ۵۳۲ 4۲4 «4۱۸ «میسقّلا نمحا بحاص رب
 ۱ ؛(۲ هیشاح و نتم) ۲1٩ «تولا هعاق سیئر «(نیدلا م دقن ای) مدقم

 ۱ ۱۷: ۱۵۳۲ ۰۱۵۱۰۱4۷ ۰۱46 «ءافنحما ظاعتا و ططخ ام « یزیرقم

 0 ۲۲۳.۳۲ ۸ ۲ ۹ ؛(عضاولا قف ح) ۲۳-۰ ۲ ۵۰

 ج۲۷ ۲۸۱ «ح۲4۶ «ج۲۸۴ ۰۲۸۲ ج۲۳ ۰۲۴۳ ۲

 ج۲۹ ۸

 ۲۰0 «یرقم

 ؛ح۳ «یدنکلا منقلا
 ۰۲۰۲ ۱۸۷ ۱۸۱۰۱۸۱ ۱۷۹ ۰۱۳۸ ۰۱۰ ۰۷۲ «(نادحلم) نحالم

۸ 6 ۲ ۲ ۰۱ ۳ 

 ۱ ۸۲ ۳۱۰۲۸۰ ج۲۷ ۰۲۵۰ ۸

 9 «میلوش خلم

 ۲۳۴ ۱6۰ «قادزیخلم

 14 ۰۳۸ ؛نآاق یاتکوآ هداز رسپ ای رسپ ,لوغا كلم
 :هاشنهاش شویجما ریماب عوجر ؛لضفا کلم
 ۳۳۲ ۲۵ همالملا کلام

 « كيّرر نب عیالطب عوجر خاص كللم

 )9۰ ؛«قدصلا کلم

 «هوئریشن زین عوجر - ۰۱۸۰ «روصنم كلم

 ۵-0 «بلح بحایض «رصان کلام

 ۱ ۲۱۰ ۱ ۱1۹۹۰۱۹۳ «[قوجلس نالسرا بلا نب] هاشکلم



 ؛لّیتملا دلقلا نب شاورقب عوجر «هلودلا دتعم
 33۳9تا

 ۹ لاجزلا ءاسا تسرهف

 44.۰ ۰۱۹۳ ؛یر گاو هلودلا ةقث «یزار ملسم وبا

 ۲۵۰ ۲۶۹ ۲۰ «۱۲۵ «یناسارخ ملسم وبا

 (۱۸ ؛ جیسم

 حج ۲۶۱ ۲۶۱ ۴۱6 روم ؛یشرفت ینطصم

 - ۳۹۵ ۰۳۸۲ ۲۳۹۰۱۷۹ «رصنتسم نب رازن بل «هّلا نیدل ینطصلا

 «هّلا ةدايزب عوجر سضم وبا
 ج۷ سدتلا رهاط نب :روطت

 ۰۲۲۰ ۳۲٩ «ناتسهف عاح «- سیر «رفظم

 1۲۳ ی لطن

 7 اف ح بناج زا نافناد ورد ی
4 ۸ 

 كبزاب عوجر «نیدلا رثظم
 4۱۱-4۱۳ ۲۳4۲ یبسلا هچو رفنس نیذلا رثظم
 4۱۲-02۱۸ ۲4۲ «كچوک یلع نیدلا نیز نب یروبکوک نیذلا رثظم

 0۷ عشق نیدلا لاج نی دی تا

[9 
 ۳۲۲۸ «هلزتعم

 ۱5۲ ؛یسابع ُهنیلخ , دمتعم
 مر

 حالا ( هللاب مس

 «رصنتسج و زعب عوجر ؛مت وبا دعم

 ۳۳ ج۱۷« ۲۱ ؛روصنلا نب دعم مت وبا لا نیدل زعلا

 0 هکر هرم « یژزعم



 ییوج یاشگناهج جرات موس دلج »۳۸

 (۲۲۸ «ةّیجرم

 »94 «خوادرم

 فی ه 4۳۹ ۰۶۳۸ «یلید ناتسج نب نابزرم

 ۲ «یلید رفاسم نب دمح نب نابزرم
 ۳۱ ایر

 ِ ج۲4 ؛ح ۳۵۶ «یسیلگنا قرشتسم ؛۱) ثویلگرم
 هات کا نف ناورم

 ۲ ۶۳۷ لا نفاسم

 ۱2 ۰۲۳۱ 2۲۲۰ ۳۱۸۰۲۱۷ ج۲۰ «یمابع هاب دشرتسلا
 ۲ ج۰ «هّلا رماب نیضتسلا

 ۵۷ ما جم. فک ج۲۸ ج۲۸. «یمابع ٌهفیلخ ؛ صعتسم

 ۱ 4۷۷ ۶۷۲ ج۱۷ خ 4۱۲ ۸۱ ۹

 3 ۱۸۰ .هیلیعما قرف زا «نایولعتسم

 ۱ ۱۹۰ ۱۷۹-۰۱۸۱ ؛رصنتسل ۱ نب دجا مساقلا وبا هل اب لعتسلا

 ۱ ۰: هم ممه سه. هففگ 4۱۳ «یمابع رصنتسم

 ج۸۱ ۱۷۷-۱۸۰ «یطاف هنیلخ یاّظلا نب تم مي وبا هّلاب رصنتسلا

 2 ۱ صلاح

 نااق یاتکوآ بناج زا ناتسکرت عاح و جاولی دوبح رسپ ؛ كي دوعسم

 ۸ ۰۷ ۰۷۲ «نااق وکنم و ناخ كوک
 ۳۱۷-۱۲۲۱ یا ثایغ ناطلس «هاشکلم نب گر نب دوعنسم

 24 ؛- ناطلس « یونزغ دوبحخ نب دوعسم

 ۲۲۶۱2۲4۲ ج۶۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ؛ج۲۲۵ ۴۲۶ ۰2۱۷۵ «یدوعسم

 هر )0۳۵۸ 7 و

 ۲ ذکآ «ح+۳۷ (- یلع وبا «هیوکسم

 )مع 1 جاوا



 ۷ لاجرلا اینا تسرهف

 ۲۶۱ ۰۳۱۶ ؛یدها لع یشاکلا نسحم نب دیحص
 مع یلید فا

 ۱۸۱ «هّلا نیدل ظفاحما ردپ ءرصنتسلا نب دیح

 ؛(ح رد حرش) ٩۸ /(۶) بادعم نب دوح

 ۲۰۷ ج ۲۰۸۱۳۷ ؛-ناطلس ؛ققوجلس نالسرا بلا نب هاشکلم نب دیح
۰ ۹( 4:۸ 

 ۲۰۷ «یسخرسلا نوره نب دبح
 ۲۲۲ ۰۳۲۰ «[یوارلا] یجم نب دیح

 2۳۸ « لوصلا یج نب دمحخ

 ۳۱۹ ۰۳۱۸ ؛ ینیلک بوقعی نب دی
 جم ۰ »99 یدکلا فسوب نب دم

 ۲2۲ ۱۷۷ لا دبع نب دبح نب لا دبع ؛ینانکا9 نب دیحم وبا
 ؛ح 1 ؛ نزاخ دمح وبا

 ؛نیدلا لابجم عوجر «یدنجخما دومح
 ؛نیدلا رونب عوجر «گنز نب دوبحم
 :۵۸ ۲۹۸ ۹ كربلا تاغل ناوید بحاص «یرفشاک دوبح

 ۲۱۳ ؛ح۲۱۳ «قوجلس هاشکلم نب دمح نب دومح

 و ناخ كوک و نآاق یاتکوآ دهع رد یاتخ كلام عاح «جاولی دومح

 ۱۳۹۹ ۰۷۲ ۳۳ «نااق وکتم
 «یزوجما نب نمحرلا دبع جرفلا با نیدلا لاج نب فسوی نیدلا یبح

۲ ۹۱ 

 «یجراخ دیزی وباب عوجر ؛دادیک نب دن

 ۳۵۰ سال ماکح ؛راردم ینب

 ۰۲۱۰ 4۲۰۶ ۸۱۷۷ «- دیس « یفترم

 (ح۲۲۱ «ینیسحلا یاذلا نب یضترم

11 
۳ 



 ینیوج یادگناهح ْخیرات موس دلج ۹

 ۳۸ ۰-خیش یاقآ «یقولا یلع دی
 (ج4۸۸ (> ناطلس «متاف دبحم
 ۰۲۰۳ «ابطابط مهاربا نب ۳

 ۲۵-۳۵۵ ۱٩ (نیروتسم همئا زا) , دمحا نب دبح

 ۳۱۰ ۵۸ 2۱0۲ ۵۱ ۰۱۵۸ «قداّصلا رفعج نب لیعما نب دیح
۲۳ ۲۲۲ ۰۲۲۸ ۲۲۹-۲۲۲ 

 ۱۱ ۰۹+۶ 2۰۸ ؛- كباتا « ناولهپ ناهج ؛زکدلیا زلف

 ۲ تا رارحا# سنوم بحاص ؛یرجاج ردب نب دیح

 ۲۲۵ ۲۲۶ ۰۲۲۲ ۰۳۲۲۹ ۰۲۲۸ ۲۲۱-۲۲۹ «دیما گرزب نب دمح

 ۱۱ ۰ هوارز سا نی. دی
 را حابص نسح نب دیح

 1 ان و اب دو ی درب دی

 عوجر « دیما گرزب نرب دبح نب نسح نب دبح نب نسح نب دیح
 «دّبح نیدلا ءالعب

 ۱8۰ ۲۰۱۲۱۱۵ ادب فورعم یتسج :دیز .نب فمح

 کی (- دبهفصا «رایرهش نب دمح

 )۳۵0 «جادتلا نومع نب لا دبع نب درح

 ۳۲۰۱۳۳۱ نابدال نایب بحاص «یلاملا ربا ؛یولع ها دیبع نب دیح

 ها رماب ماقلاب عوجر «یدهلا هّلا دیبع نب دی
 ۳۲۱7 «نیسحلا نب لع نب لی

 ؛ نسح وخا فیرشب فورعم « نیسحا وبا «یولعلا نیسحما نب لع نب دمح
 ج۳ ۲ ۳۳۸ ؛ج۲۲۷ ۵

 «دایح نباب عوجر « یجاهنص دابح نب یلع نب درحم

 ۲۱۷ ۳۱۵ « یسیع نب دم
 2۳۹ ۰ ییوزقلا ناتسن نی لصفلا نب دیح



 15 الطاا دانا :تشرهف

 ۳۲ ۳۰۹ ۰۳۹۹ ۰۱۵۸ «نومأم
 ۳۰2 (هلک نیدب زین عوجر) «جابید دبح بثل ؛نرماخ

 ۲۳۵ ؛قداصلا رنعج نب لیعمسا نب دجح مالغ .كرابم
 ؛(عض)ولا ۳ ح) ۱۲۵ )هه را

 »4 ؛یسابع هفیلخ ؛یفتم

 «ج «ةريون نب میشم
 « (عضاولا ق ح) ۲۲۸ ۸۱ ٩*۰ ۰۲+ ۱ ۰۷ «ینتم

 ؛ كچوک رادتاو دب زین عوجر ٩ نعاریا سا ده ایم

 +۳4 یلید هلودلا دج

 9 [یفع دمخآ لا یملج

 ۲۰۰ [رقاب دمحم] یناث یبلج
 «نونج 4۲٩۹۴

 «یلع نب دمحب عوجر ۳ بیرپم «نسحم وا
 ج1 ۳۶۱ ۲۱۵ ۲۱۰ «-ازریم یدابارتسا دیح

 «مالسلا هیلع [بلاط يبا نب ٌلع نب] ؛نیسحما نب ٌلع نب [رفابلا] دمح

 ۲۳۹ ۰۲۲۴ «ح؟۱۰ ۲۱۶ ۴

 هر اقا ناب رب

 )۸ « تانجما تاضور بحاص , ؛ یراسنوخ رقاب دبح

 هنطاسلا داتعاب جور ؛ناخ نسح دبح

 ۱4۲ ,هیفنح دمح

 ۲۳۰ ۰۲۲٩ «نافاخ ٍدبح

 4۱ ج۸۸ ۲۸۲ «-نیدلا ءالع ,هاشهزروخ دح

 ۱٩+ ؛- نیذلا سم «یفشمد دیح

 14۷ «1ذم «نومآلاب اضبا بی و «قداّصلا رنمج نب جاییدلا دیحم
4۲۰/۸ 



 ینبوج یانکن اهح ْخرات مّوس داج ۰۳

 441 :رابخا نیز بحاص یزیدّک

 ؛نیدلا زعب عوجر «فساشرک

 ۳۷: «ینالا قرشتسم ,0۱ هفرک

 ۱۲۹۷ «نگرک

 نیدلا سیب عوجر یک

 ج1 ؛نوال نبا

 +۸۲ «یرفص هینیمرا هاشداپ «مثش نو

 ؛ج ۲۴۴ ؛بعص نب مجل

 كلاع یایفارفج رد هریثک تافلوم بحاص و یسیلگنا قرشتسم «6) مثرتسل
 شمخ ۲+ ۲۰*۸ ۶.1 ۲۸۲ ۲۸۸ ۲1۰ ۰۲۰۴ «مالسا

 «(۳۸۳ رد گم عضاوم میچ رد 2) ۰۷

 ۶۸ «یراکسل
 ج1 ؛نونیل

 جاخآ لا «(هرکتک) رکلل

 ۰۳۹ ؛ییل

 ۲۰۱ ج۷۵ «ح۱0 ,یسیلگنا قرشتسم «)نْ
 1 ؛نویل نبا

 "۱۲ ۶ عنام) عتام

 )2۳۸ ؛ح ۲ «رایزام

 ج۲ ؛الوکام نبا

 «ح* ([ةریون نبآ کللام

 (۷) 19, 0۰ (۲) 6, بم ۵, (۲) 12 ۱۲۰ صص,



0۳ 

 هی لا(

 ۳. ناخ زکدج نب نااق یاتکوا ۱ ۳
 (ح۱۸۷ «ینیاق یکشک

 ۲۰۳ ۰۳۹۰۱۲۳۰۰۱۰۷۰۱۰۳ وک الوه ءارما زا «(اکلیا هکوک) یاکلیا اکوک

 نیدلا راظب عوجر «یروبکوک

 ۱۷ ۱۱.۸ ؛نیذلا رون (اهکک هتک ) هک

 ۳. ؛ناخ زیگنچ نب (ناکلک ) ناکلوک

 + هوکلوه نب لوغا رغموج ردام «نواغ گیوگ
 ۳۰۲ «نایون یک

 ۲۱۵ حا*ا ننعجاب ایک

 ۱ ؛حا*ا نخ

 اقوب دیک ) ۷ وک الوه فورعم نارادرس زا نیون ؛(اقوب تیک ) اقریکک

 ۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۱۲۱ ۰۱۱۳ ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ ۰۱۰۳ ۰۹4 ۰( یچرواب

 (۱40 ۰۱4۲ ,هعیش قرف زا ؛نایناسبک

 ۱.۸ ؛هاشروخ نیدلا نکر ریزو «دابتیک

 ؛نیدلا ءالعت عوجر لا داتک

 ۳۰ 0۲٩۷ نوک کاح [هاشنهاش نب] سواکیک

 «نیدلا زعب عوجر (یناث سواکیک

 ۲۲ ۰۱2 ۰1۵ ۰۸ ۰۷ ۰۲ «ناخ زنگنچ نب ناف یاتکوا نب ناخ كویک
 ۸ «جذ۷ ۰۲۰۰ ۰۸۷ ج۸ ۰۸۲ ۰۷۹ ۰۷۳ ۰ ۷
 حذک. بک کلع

 4۸۱ 4۲٩ ؛-دوعسم یاقآ ؛ناهیک

 « ۷۲ ینعی هحص نیه زا ۰ هیشاحم عوجر ۱(



 ینیوج یاشگناهج خیرات موس دلج لر

 ۲۵۷ ج۲9 ۰۲۶۲ «ح۲۴۰ ؛ح۱6۱ «یوسنارف قرشتسم ۱ اونازاک
۲۸۲ ۰۲۸۲ ۲۸۶ 

 ؛ یرخشاک د ومحک وجر «یرخشاک

 ۳۰ ۰۱7۱ «یدیفخا روفاک
 ۳۷۸ ۳۷۲ ؛رواش نب عاجت لماکلا

 ۱۰۱ ؛نوغرا ریما رسپ ؛كلم (* یارگ) یارک
 ۸ ي- گولم (0) ترک

 «ج1+1 ج۲۳ «یع جرا اغ ؛یامرک

 4۳۹ ج۲۷ 6 ات اقا ی

 (۷۰ ۲۹-۱ «راد روناج كنک

 ۳۱ یا 1 ۱ ؛( زی زعلا دبع نب رک نب در ور# وبآ) 7

 ی 7۳ ۸۸ ۳ ۵

 ۱۲ ۲ یرفف نانعم نی بمک

 یک نب بوقعیب عوجر فک نبا

 ۲۳ «یلفثلا ةعير نب بیک

 «بوقعی نب دمحب عوجر «ینیلک
 ۲۹۴ ج۲۰ ؛لیعما نیدلا لاک
 ۰۳۹۹ ناف رومت ردارب الک

 ۸۸ «- كولم نمک
 و

 ج۰ + ۶ لیطسینک

)۱( 1۵۱1 ۰ 

 ۱ اه ترازو یکع هخسن یمرجاج ی را ینوم یعذق هخسث رد (0)

 هقبط نیا رصاعم دوخ تل ما قنیما نا دوخ ططخم ۳ هی "خرد نارهط رد

 «هش هتشون فاک حتنب تر ت ۳. ملک نا ۲۳۰ ص رد (تسا هدوب كولم

 مادیف نیقرشتسم بل اغ و «؛ تس ۱ روهشم فاک حتف ۳ لک نیا زین نایناوب ۱ نیامو

 ؛دنن اوخیم و دنسیونیم فا فر تفک ارملک یب ا دنس هچ یور زا و هلفحالم هچب

3 

7 ۳ ۰ ۳ 

(0 

 نی ی نا یا ایم ی چیز و سا شا تو وسیع ناتها لیست هم لایق یو یاس دا شوق ورا لنت

۷ 3۳ 



 تا لاجزلا هاسا تسرهف

 ۳۵۲ ۲۳۲ ۰۲۴۵ ۰۱۵۴۲ «(طنرقب فورعم ثعش۷ نب نادمح) طمرف
۲۹۷-۲ 

 ۱۷۶ ۱۱۷۲ هلوذلا دقعم مینا وبا «یّیقعلا دال نب شاورق

 «غراس لرزغب عیجر «غراس لرق

 ۶۱1 ۶۰3 ۰2۳۹۱ ۲۶۷ «دالبلا راثا بحاص «ینیوزق

 40۷ «-نیذلا لاج «رعشق

 ۱۷۰ «گانفل

 ج9۰ ۳۹۸ «ح۲4۷ «كاورهخ یفتح نیذلا بطق

 ۲-۲۳۱ ۱۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۲۸۱۷۱ ۰۱1 ۱1۵ «یشالقلا نیا

 :(عضاولا ین ج)
 ۷ «نااف وکنم نینلاخم ءارما زا , یاقچلق
 ۸۷ ۰۸۱ ۱۲*2 ۹ ۲۷۳ , یدنشنلق

 ۱1 «مروقارف ریما «نیون یاقبروفنف
 ؛هلک نیدب عوجر «۶ راتوت فیحصت «راتوق

 ؛0۸ ؛ناخ كویک رسپ هجاوخ ءارما زا ءیچروق یاقبروق

 ((9 ح و نتم) ٩۱ «ناخ زکنچ نب یشثوت نب هدروا رسپ «یوق

 ؛۰۲ «ناخ زیکیچ نب یثوت نب هدروا رسپ «لوغا (ناریق كنوق) ناروغنوق

 ۰۶۸۲ «نایون قایف

 ۱ ج۹ مصاع نب سیق

 ۵0 ,قیکیم نیدلا لالج ناطلس رسپ «هاش راقمف

 :وکالوهب عجار خراوتلا عماج زا یتسق عباط و یوسنارف قرشتسم «رمرناک
 ِ (باتک یشاوح رت رّرکم رایسب)

 (۱) 1001م



 ینیوج یانگناهج غخیرات موس دلج 0۳

 ج۲ «(یللع نب رصان) یداباسنا فی گربه ساقلا وبا

 «هّلا رصنب زئافلاب عوجر .لیعسا نب یسیع ماقلا وبا

 لع نب هّلا دبعب عوجر «یناشاک مساقلا وبا

 «هلا رماب مااقلاب عوجر «دمح مساقلا وبا

 ۱۳۳۹ :دیما دگرزب نب دمح نب نسحمبنقل ؛ هما عیب رهاملا

 11۰ ۱5۷ «یدهلا نب (نهحرلا دبع ای) دمح مساقلا وبا  «هّلا رماب ماقلا

۵ ۲ /۲۵) 

 ۲۰ ۶۲۵ ۵ ۱ زیگیچ نب لوت نب (نااف یالبق .لوغا یالبق) الف
 ؛ح 1 ۰ ۷ ؛ج 0

 «ح ۲4۰ .هبیتق نبا

 هال  ةفاع یا نبا

 «0۸ ؛نااق یاتکوآ نب وچوک نب نوماریس ردام «جاقادق
 ۰0۱ ۰۲۷ «ناخ ۳ «نیون قادق

 ۳۳۸ «یاعنلا دیزی نب ةمادق

 4۷۰ «لوغم ءارما زا  نادق

 18 ۲۸ 0۲۴ «۱7 «ناخ زیگنچ نب نآاق یاتکوا نب لوغا ناغدق
 «وکالوه ارقب دوش عوجر «لوغا ارف و «ارق

 :نافلبب عوجر «ناغلوب ارق
 ۲-۹ «نامرک نایئابخ ارق

 ۲۸۶ «روقنس ارق

 ۳ کا ناهنال زایکسز یاقارف
 )۹ ۲۲+ ۲۲۸-۰۲۲۳۰ ۰۱۵۶+ ۰۱6۵۲ «(نایطمرف) هطمارق

۵۶ ۲۹۸-۲۲ 

 ۰۲۸ ۰۲۸ ۲۲ ۷ ؛ناخ زیکنچ نب یاتغج نب ن :اکیتام نب وکالوه رق

 ج۷٩ ۵۷۰ ۵۹ ۰



 ۹ «لاجژلا ءاسا تسرهف

 ۲۰ ۲۰۵ هینطاب ةاعد زا ؛- سیئر « لضفلا وبا

 ۰۳.۳ «نیماب فورعم یجنخ هّلا لضف

 4۸ «یرملا هّلا لضف نبا

 ۲۱۰ ۱4۷ هعیش قرف زا «(ةیحطف) ٌط
 ۷۰ «یعاتنلا

 ۲۸۲ ۳۸۲ «یهیثنلا نبا

 را نیدلا ءالع نب دبح نیذلا كلف

 ۶۷۲ «لیولا رفنس نب نیذلا كلف
 ۱۳۷۹ تعماجما ثد اوج زوم ,- دا نب قازرلا دبع لضفلا وبا « یطوف

۲ ۸ ۱ 

 ۱۳۹ ۰۱ ۱۲:۰ مد الا قرشتمم ۱ سا
 «(عضاولا ق ح) ۰۲۹ ۵

 یا

 ۱۷ ۱ ؛(ناخ زیگنچ نب نااق یاتکوا ینعب) نااق

 ؛نآاف یاتکواب زین عوجر - ۰۳۰۰ ۰۳۷۵ ج۸۸ ۰۸۷ ۷۷

 9 «رکشو یتویاق

 و ,یسابع هل اب رداقلا

 «ج۲۸۲ ۲۸۲ «[روکذم نیورش نب نراق نب] رایرهش نب نراق
 ؛ح ۷۲ (- لا ؛نراق

 ج۸۲ «نادنو نراق
 « هاب یعتسل اب عوجر دا مساقلا وبا

 حب یک رصان رسپ ءرصانب بقلم رفعج مسافلا وبا

)۱( 1, ۸ ۰ 



 ینیوج یانگناهج ْخرات موس دلج 6۵۲ ۸

 ۳۷۷ 2۳0۷ ۰۱۸۲ «رفاظلا لیعما نی یسیع مساقلا وبا هّلا رصنب رتافلا
 ۳۷۲ «(8 عاجشوبا وا فورعم ُهییک ریغ رواش هیک) «حتنلا وبا
 ۱ ۱۷۲ 2۷۱ «یتسب حتفلا وبا

 ج۳۲ ۲۱ «یزار رخ

 ؛ج۲۷۱ ۲۷۰ ؛هیوب [نب نسح نب ْیلع] هلودلا رخت

 ۱ ؛ناوید بحاصب عوجر «یناغمالا نب نیدلا رخت ۰۳۳۷ را کم ۳ ام "1 ی
 ۱ ۸۷ «نااق رکنم نالسم نایهکعیب زا ؛تتربما ,لللا رخف
 ۱ ۲۰۷ ؛یسوط كللا ماظن نب [رفظم حتفلا وبا] كللا رنغ
 . رد رّیکم رایسب): نادلبلا موقت بحاص و فورعم خیرات بحاص ,ادنلا وبا

 ؛(باتک یشاوح

 ۱۱۰۶۱9 ۰۲۷۱۸۲۲۱ ۲۲۰ ۰۲۰۳۰۳۰۶۵ ۱۳۵ ۰۱۳۹ «نایئادف

 ج0۲ کا نب نایح هساو یباسلا راّنلا

 ؛ح۷ ؛«ینادمحما سارف وبا

 جا ها 7 3۱ قرشتسم ( ۲۱ غاتیارف

 ؛ج۲۱۲ ج۲۰۷ «یناهفصا جرفلا وبا

 ؛فلتخ ناونع ود رد نیدلا لابجم عوجر «یزوجما نب جرفلا وبا

 ۳۹۷ 1 ؛ یسودرف

 تب « قدزرف

 ۰۲۶۱ « نوعرف

 جام حاغخ ؛قداصلا رفعج تنب «ةورف ِ

 1 هلودلا دععم ازریم داهرف

 ۲۲۲ «لاضف نيا

 ۰۱71۶ «یطاف زیزع شیج دئاف ,لضف

 )9 «ناداش نب لضف

)۱( 0 ۲, ۲۵۵۸ 



 ۰۷ لاجژلا ءایسا تمسرفیف

 9۸ «مجرب نب هاشنایلس ردارب ؛ كيب رع

 نیدلآ مجنب عوجر ؛نار
 0. «[یدع نب] ور

 ۳.۵ .گید ور ما - ۲۱ «ورع ما

 ج۷ «یناوقلا فبوع

 ها ریس لپ حریر لیسا نیک
 ۲۷۸ «یوحم رغ نب یسیع

 ۳۸۰ «سابع نب ها دبع نب ٌلع نب دمحت نب یوم نب یسع

 ۱۱ ۱16 ؛سروطسن نب یسیع

 4۷۰ «اوکالوه نب اقابا نب نوغرا نب ناخ] نازاغ

 ؛شختناب عوجر ؛كيب یزاغ

 ج۱ ؛یزاغلا وبا

 ؛ شیاغ لوغاب زین عوجر ۸ ؛شیاغ

 در ام رک ایا وا رم
 ۲۰۲ «(قراس لزق «غراس لزق) غراس لزغ
 ۱ ۳۷ هرعاش یزغ

 «ءاثکلم نب دخ نب دوعسب عوجر «نیدلا ثیایغ

 4۹ 4۸ «مور هقجالس زا ینا ورسخیک نیدلا ثایغ

 ۲۲۲ قینفثلا نالیغ هنبا

 ۱۸0 ۰۱4۶ ؛قداصلا رنعج نب لیعسا ردام مرا نیسما تنب ةطاف

 ۲۲۸-۲۲۰ ج۲۲۷ ۰۳۲۰ ۲۳۷ ۱۵۷-۱۱۸۲ تءافلخ «نییبطاف
 ۰۷۰۵5۵ ۷ ۹ ۸ ج۷ 73 ۱20۸ ۸ نشت زا

 بهت هراداب نیلکوم یرغا هراینتل 1هناخ هعاسا و هناخروق نابضنم نحاص زیپ )
 « هفرحو تعنص تادا « یج» و ی ( هحلسا



 یبوج یاشگناهج ٌخیرات موس دلج ۰۳۹

 ؛ج۲۱۳ ۶ ؛قداصلا رنعج نب لیعسا نب لع

 ۳۲۱ «مالسلا هیلع [بلاط یبا نب ٌلع نب] نیسحما نب لع
 0 ۳۰1 ۰ شا ربا ةیرصلل جازس نب .لع

 ؛ج ۸ نالسلا نب

 ا نالْگ خیرات بحاص ؛نیدلا سمت نب

 ۱۷۱ ۰۱۵۱ ۲ ۰ «مالسلا 2 سا رسما بلاط یا نی لع

 ۲9۹۳۵۱۰۲۳۲ 4-۲۱ ج۰ )۸

 ۳۹۸ نیعود هلازعسا داعذ زا «لضنلا نب لع

 بد اوارآ قم نب لع

 ها نید زازعال رهالغلاب عوجر ؛روصنم نب ّلع
 ۲۵۷ ۱۵۱ ۱4۸ اضرلا یسوم نب ْلع

 2۲-49 2۶۱ «ناتسج نب ناذوسهو نب ٌلع

 9 ؛نایمللا یلع

 ج۲۶ ۲۶۱ ۴۱۶ «[لیعسا نب دمح] یریاح یلع وبا

 ۲19 «رصنتسم نب رازن رسپ «تریما ,نسح یلع وبا
 لا ماکحاب رمالاب و «هّلا رماب کاحماب عوجر هروصنم یلع وبا

 ۶۷۸-۸۱ 2۲۹۲ «رداهب یلع

 «ج*. ۰۰۳۷۱۰۲۷۲ ۰ «ج ۲۰۷ «ح ۲۰ «یناعفصا بتاک داع

 ؛فسرازه .نب ناولهپب عوجر نیذلا داع

 2۸: :شیورغ دمع یب .رغ نیدلا داع

 ۸۷ «نآاف وکنم و ناخ كوبک و نآاق یانکوا ناریید زا.« کكللا داع

 ۳۲ زساب نیز زابع

 ۳۷۸ ۰۳۷۰ ۳۷۲ ۰۳۷۲ ین هرابع
 ج۱۷ هعیش قرف زا ؛هیراع

 ۰+۲ ۰۲۲۹ باطخما نب رغ



 0 لاجزلا هاتا تمسرفف

 )۷۰۵ ؛ یلید هلودلا دضع

 ۲۱۷ ؛-خیش راطع

 ۱۱6 ضاح باتک فلوم ؛نیلا ءالع یفوتسللا ینبوجما دیح نب كاماطع
 ؛(«ینبوج» ظفلب یشاوح رد رّرکم رایسب و) ۶ ۷۳+ ٩۸۰

 ۳۳۳ ؛بلاط یا نب لیقع
 كلماطم عوجر «نیّدلا ءالع
 «گرزب رادتاودب عوجر سّربطلا نیتلا ءالع

 ج٩4 ۰4۸ «مور هقجالس زا «لّوا دابقیک نیدلا ءالع

 ؛دیما گرزب نب دمح نب نسح نب دیحم نب نسح نب دبح نیدلا ءالع
۲ ۲+۷ ۱۲۵۹-۲۹۹ ۲1۶ ۰۲۷ ۰۲۱۸ ۲۰ 4۵ ۵۷+ 

 ۱۱۳ :(۶) هءالعلا وبا

 ؛(ج۱۱۴ ؛یدسا ءالعلا ت

 ۱۱۲ «ةنطف تباث ءالعلا وپا

 ۱۱۳ فجگ هالعلا وبا
 ۲۶۱۰۳۶۰ ؛ح ۲۹۰۴۲۸۰۲۳۷۰۳۰۰ ۰۲۰۲ 2۱۱۲ «یّرعم ءالعلا وبا

 ؛(هملک نیدب عوجر) دیما دگرزب نب دمح نب نسح بقل_«مالسلا هد ْلع

۹ ۰۷ ۱ 
 ج؟۲< ۴۱۵ ۰۳۱۵ «(رهطلا نب لغ.نب تفسوب نب نر لح عالم

۶۸ ۰*۸۲ 

 «مصعتسم ریزو «[- دیحم نب دا ني] دیح نیذلا دیَوم ؛یمقلعلا نبا
 ۵٩*4 ۷٩*8 4۵۲ ما ج۱

 ۰۲۷ ؛یچکتیب راد مع

 ۸۱ «لیوطب فورعم یولع

 ۳۲۱ ۲۲۰ ۰۴۱ «مهاربا نب "یلع

 ۲۱۵ «یمقلا نیسحا وبا رهاط نب دمحا نب *لع



 یتیوج یادگناهج خرات موس دلج . ۳۹

 لا نیدل ظفاحم اب عوجر «دح نب دیحما دبع

 ۲۸۱ ۱۸۹ ۰۱۸۸ ؛شاطع [نب] كالا دبع
 4۱٩ «نیدلا ؛فص لبنح نمولا دبع

 : ۰۲۲۵ 4۲۱۲ «ینبوزف یا دبع

 ۲۷۹ ۰2۱۷۱ «ح۱1۳ 2٩۲ ج۱٩ «لودلا رصتخ فّلوم یربعلا نیا
 1 ج۸ ۱ ۹ حج ۷۶ ۰۷۱ ج۲ ج۸۱

 4۹ 4 ۸۷۸ )۳۰۵ ج۷

 »99 1 ؛یرکبلا دیبع وبا

 هللا دبعب عوجر «یدهلا هلا دیبع

 ۲۲۲ ۲۱۱ ۰- فرشلا خیش «[هباسن] یلدیع
 ج۱ ؛هیهاتعلا وبا

 ۲۸۶ « یتع

 ۳۳۹ ؛[ففاحش ییا نب رکب وبا مان] قیتع

 1۹ «جراوخ قرف زا «ةدراحم

 9. ؛یدع نبا

 2 ی دعلا نبا

 ۲۱۰ ۰۳۵۹ جم ۶ (ج۲۵۲ ۰ «یشکارلبا یراذع نبا

 ۲۰۶ «نیون قاجنوس رسپ « برع
 (۲۷۷ ۰۳۷۲ «ینشمد هلقرع

 ۲۵۸ «ج۲۸۹ «یطرتقلا دعس نب بیرع

 ۰۱.4+ «رهاط نیدلا زع

 +۸۸ 4714 «مور هقجالس زا «یفاث سواکیک نیلا زع
 ۶۷۱ ۶۰۷-4۵۸ «كچوک را كولم زا ,فساشرک نیدلا زع

 «ح۱-۱۷۵۰۱1۲ < 2۱1۳ ۱۳ «زعلا نب رازن روصنم وبا هاب زیزعلا

 ۲۷۲ ۰۲۷۷ ۶ یا

 ۳ تک ۳ ۰۱۰ ۹۱۳ ۱۱۹۹۱ ۹۳۳۹۱۱۸۱۱۳۱۱۱۹۱۱ ۲۲۱۵ ات 1



 لرد لاجّرلا ءایسا تسرهف

 ج۲۰« ؛روصنم وبا «یدادغب دبح نب رهاط نب رهاقلا دبع

۰۳۳۲۱ ۲۸۱ ۲۵۹ 

 نیدلا جاتب عوجر ؛یزوجما نب مرکلا دبع

 «حاذغ ءاچوعلا یا نب مرکاا دبع

 ۳۱۰ ۱۸۷ ۱46 «ح۱44 ,قدانصلا رفعج نب فا هّیا دبع
 ۱۵۷ نییطاف ءانلخ نیلّوا ,دیح وبا ,یدهلا (هّلا دیبع ای) هّلا دبع

 «یدهب زین عوجر -- ۸ )۱4 ح و نتمصم ۷۱ حج و نتم)

 «نیدلا فرشب عوجر «یزوجما نب هّلا دبع
 ۱1۳ صن وبا «یناوریفلا نیسحما نب لا دبع

 ح۳۱7 «یّرعب لا نب یا دبع
 ۲۵۸ ۰۱۰٩ «یرصبلا ملاس نب ها دبع

 4۳0 4۳4 ج4۲. 4۱٩ «- مسانلا وپا ؛یناشاک *لع نب هّلا دبع

 14+ «بلاط ييا نب رفعج نب هّلا دبع نب ةيواعم نب لا دبع
1 

 ۳۸ ۳۲۱۲ ۱0۹ ۱4-۱۵1 ۱۵۲ یادقلا نوهم نب لا دبع

 هلال نیدل دضاعلاب عوجر «فسوی نب هللا دبع

 ۳۱1۱:۲۱0۵ :(هلک نیدب زین عوجر) «قداص رثعج ماما ینعی «هّلا دبع وبا

۲۲۲-۹ ۲۹۵ 

 ۱31 ؛[یوار] ها دبع وبا

 ۳۰۲ ۰۱۷۷ ءدحا نب هّلا دبع نب دمحم یواضیلا هّیا دیع وبا

 ۲7۵ «رصنتسم نب رازن رسپ «-ریما نیسح هّلا دبع وبا

 « دما نب نیسحم عوجر ؛بسنحم یفوص هّلا دبع وبا و ,یعبش هّلا دبع وبا
 «ح ۲۳۰۳۲۵ ۲۲۷۰۲۲۵-۱۳۲۰ «یئاطلا مازر نب ٌلع نب دمحم هّلا دبع وبا

 ۰۹۹ ؛هبر دبع نبا

 ۳۲۸ «یناجرجما كدبع نبا



 ینبوج یادگناهج خیرات موس داج ۲

 12۹ «هلا رماب کاحما روصنم نب ّلع نسحا وبا هّلا نید زازعال رهااظلا
۱ ۰۱۷۲ ۱۱۷۷ 

 «ح 0. «یسابع ُهنیلخ ,[نا رمای] رهاظلا
 ۱ ۱ (۲۰۲ «ح۸0 «ح۸۲ ۷۸ «یبایراف ریهظ

 ج۰ ج۳۸ ۳۸۴ ۲۰۷-۲۰۹ «- دیس ؛یفعرم نیدلا رییظ

 ففخ فا حک ۳۹ ۵۲۲ 4۲۲ ۱

 ۱ یا نیدل طظفاحما نب فسوی نب هّلا دبع دبح وبا هلال نیدل دضاعلا

۸ ۳۸ ۲۷۲۴۷۰ ۱۳۷۹ ۳۷۵ ۰۳۷۷ ۳۷۹ 

 ۳۰۱۸۱-۳۱۸ رفاظ ریزو «مق [نب یبج نب حوتفلا یبا] ین شا

 ۰۲۰۲ ۰ « موطخم (دجا ای) دی سابعلا وبا

 ج۲۷ ۱۲۲۱۰۱۸۵ ۰۱۷۲ ۰۱۱۲ ۱۳۱ جاوا ۲ اع ی نایسایغ

۲۸۶ ۰۲۹۰ ۰۳۲۱۰۲۱۲ ۲۲۹ ۳۹۹ ۳۵۱ ۲۲ 

 ۳۲۷ ۳ ۲۲-۳۵۹ ۱۵۲ هطمارق فورعم ةاعد زا ؛ نادبع

 ج۵ بتاکلا ی نب تیبا دبع

 4۳ هیشاحم زین دوش عوجر
 ؛فلتخ ناونع ود رد نیدلا لامجم عوجر ؛یزوجما نب نجَرلا دبع
 0۷ «یاغیللا نب نا دبع

 «ی طب عوجر « دا نب قازّرلا دبع
 ؛ح .- ؛ -ازریم ( س دنپ ناخ قازّرلا دیع

 «سونرد نباب عوجر ؛سونردلا نب ٌغلا دبع

 ۷ (- خیش ؛ینالیگ رداتلا دبع

 ؛ح ۲ « یشرفلا 3 او نب رداقلا دیع



 ۲ لاجرلا اما تسرفف

 ۱۸۸ (- هرپما  بارض

 ۹ ۲۷۷ ۶ ؛دضاع ریزو ؛ماغرض

 تر « کلا ماظن نب دحا كللا ءایض

 ۲۱۰ ؛یمقلا تلصلا نب هّلا دبع بلاط وبا
 نهاط نیدلا زعب عوجر هاط

 ج4 «نینیملا وذ رهاط

 کف بتاکلا دیح نب رهاط

 حج ٩ ؛ یطمرق رهاط وبا

 «نایرهاط ۰۲۳ 4۲ 4٩

 ۱۱۳ یک الوه ءارما زا + ریاط

 «(تسا لبقام روکذم ناه ایوگ ) ۰۲۷۴ «اقوب ریاط
 ۱5۲ ءش مئالعلا
 ۲-۲۰۹. ۰۲,۲ ج۱4 ج7۸ «فورعم جرات بحاص «یربط

۲۵۸۱۳۹۱۵۰ ۳۸۲ ۲۲۲۸۲ 4۲۲ ۲۸ ۳۹ ۰ 

 از «دبعلا نب ةفّرط

 «یناقتب عوجر «یثاغط
 8۷ ؛نااف وکنم دهع رد لوفع +ارما زا , نافط
 )۷۷ خاص كلب بّقلم كيزر نب می الط

 ۲۶۱ «ح۲۲۲ ۰۲۱۸ ۱۲۱۱ 2۲۱۶ ۴۱۰ «حاف  خبش «یسوط

 ج۲۷ ؛یچوغراب یادولوط
 ۰۳۹ «- هاش ؛بساههط

 ۲۷۸ رواش نب ّْط

 ۲۹۲-۳۸ ۰۱۸۱ ها نیدل ظفاما نب لیعسا روصناا وبا هّلا رماب رفاظلا
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 __ص

 ینیوج یاشگناهج جرات موس دل 0۳,

 ۱۳۵0: ۲ ۸ ؛ یجأت خیرات بحاص « [لاله نب ها قعا وبآ] ییاص

 ؛ح ۱7۷ [روکذم لاله نب مهاربا نب نسحما نب لاله] یباصلا نبا
 فا ۶.۲ ۲۱۲ ۱۱۳ ج۲ «دابع نب بحاص

 . ناوید .بحاص قتاغمادلا نب دما بلاط وبا نیدلا رخف ینعب) ؛ناوید بحاص

 2۷ ۷۲ 1 « (مصعتسم هفیلخ

 ۱۳۳۲ ترم ردب نیوج دبح نیدلا ءاهب ارهاظ یتمی) « كلام ناوید بحاص
 ۲۹ ییغیپ جاص

 ۳۱۲ ۰۳۱۰ «دلاخ وبا طامقلا خاص

 ۸۷ « یناحاص

 حذف «فغ حفغا ۲۸ 4۲۷ ۲ ؛ یلاص

 ۲۷۸ «رواش ردارب ؛دحواب بقلم حبص

 ج4 4۳۲ «ینیب حراش « لضاف۷ ردص

 4۳1 ۲1۳ ۰۲1۲ یکالوه دزنب هاشروخ ریفس «نیدلا ردص

 ۲ ۴ یراوتلا بز نوظم فلوم دیس «نیدلا ردص
 ۶۰۷ «یلیدرا نیدلا یفص خبش رسپ ؛- خیش «نیدلا ردص

 44 ۰۳۱۸ «- خیش «قودص

 ۲۱7 «[یوار] رافص
 44 «نایرانص

 ۴۰۹ ؛جراوخ قرف زا .هیٍرنص

 ۲۱5 ۰۲۱۵ «یج نب ناوفص

 (۲۸۸ :هیوفص
 ۳۷۶ ۲۷۸-۰۳۷۰ ۱۸۶-۰۱۸۲ «بویا نب فسوی «ییویا نیدلا حالص

۵ ۰۳۸۱-۲۷۹ 4۱۲ 

 ط بت ۵ 1

 ی بیس یا تست لب



 ۱۹ لاجژلا هایما تسرهف

 ۴۳۵ جادقلا نوهم نب شا دبع نب دیحم نب دمحا «ملعلشلا وبا
 ۱۳۷ ؛ناتسهف عالق مثنح ؛نیذلا سه "
 ۰۲6 ۰۳2۴ :هاشروخ نیدلا نکر ریزو لک نینلا سمت 1
 ۸. فوم ردارب ؛یوج دمص نما 8

 ۸-۳ - کلام : ترک فی نیدلا سوت

 ۷*۱ «هعیش قرف زا ؛ هو ۱

 هان عوجر ؛نیذلا با 8
 4۷۵ ۰۲۹۰ «دوبح نب دحا بقاتلا وبا (یناگنز نیدلا باپش ِ

 ج1 ؛بوشارهش نیا ٩
 ۲۰۱۵۱4۸۱4۷ جام «لحو للم بحاص «یناتسرهش "

 ۳۹ ؛ج ۰۳۱

 2۳6 ۲۱ ۰۳۹۰ ۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰ ۹:«اش روخ نیذلا یکر ردارب «ءاشنپف
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 ٩۱ «ناخ زیگنچ نب یثوت نب (نابیش) ناقبیش
 ۱ ؛ ج۲۷ وخیش

 4۳۸ ۳۵0 ۱۱۱ «هافروخ نینلا کر ردارب .هاتارک

 «فلتخم ناونع ود رد نوماریسب عوجر ؛نومآریش
 ۰۱۸ ؛قریآ نیدلا حالص «روصنم ككلج ال (ب نیدلا دنا ول

 ۲۷-۲۸۰ ۲۷م

 :رگربش نیکتشونب عوجر ریگریش
 ۰۲۹۲ «نیریش

 ۲۱۷-۲۱۹ ۰۱2۲۱۵ ۱۳۱۳۸۳۱۲۱۳۱۰۱۱۸۸ ۱۹۹ ۱۸۷۱۸۳ هعیش

۲۱۲۹۲ 2۱۲۸ ۰۲۲۲ ۲۲۴ ۰۳۲۵ ۳۳۸ ۲۲۹ 
 ۲۵۸ ۳۵۲ ح۲4م ۲۹۶+ ۶۱

 ۵0 ؛۲7 «نآاق وکنم تلود لاجر زا « یچکتیب نومالیش



 ینبوجح یاشگناهج ٌخچرات موس داج ۰۱۸

 ۴۵ «ناخ زیگنچ نب لوت رسپ کیس
 ۲۷۹ ۲۷۸ ۳۲۷۲ ۲4۱ « یطویس

 ۰ | رواشس زین عوجر ۰۳۷۸ ۰۲۷۱ ۰۱۸۶+ ۰۱۸۴۲ «(۶رواش فیحصت) روباش
 ۳۷۲ ففاع

 ۰ «یتکلا رکاش نپا

 ج۱۲ ۲۷۹-۰۱۳۸۱ ۰۳۷۱۸۲۷۱ ۰۳۷۰ ۳۹۹ ۰۳۱۸ ,یسدقم ةماش وبا

 ۱۸۶ ۰۱۸۲ ؛دضاع ریزو «عاجش وبا ؛یدعسلا رازن نب ریج نب رواش

 ۱-۲۸۱ ج۷۰ ۳/۸

 ۴۷۲ رواش ونب

 ؛شویجما ریماب عوجر «یامج ردب نب هاشنهاش

 +۷۸ «رواش نب عاجت

 5۷۱ «کخو رز کرم هلملم یسخم / در رخ نیدلا عاج

 ۸-2 «فساشک نیدلا ْرع نب دیشروخ نیدلا عاجت

 «یسیلدبب عوجر «ناخ فرش

 یبارش لابقاب حوجر «نیدلا فرش

 ؛ج۲۲۲ «یرعلا لیعسا نیدلا فرش

 ی یو نیت یاد

 ۲ جرنلا يا نیل لامج نب فسوی نیذلا یجح نب ها دبع" نیذلا فرش
 ۶2-212 ۱۳ +۱۰ ۲۹۲ ۰۲۸۲ «یزوجما نب نهحرلا دبع

 ۹۷9 «دادخب نایعا «یغآرم نیذلا تفرش

 «رفظ نب جانب عوجر «فرشلا وبآ

 ۱۸ ۸۵ 6 دیهفصا :۲) نیورش
 ی (اعردرح و حراش « ین؛رش

 جا ۰ ِ )۳ ؛یومنارف .قر قرشتسم ۹

 (۲) (ظع»)مم 1, اب نب باخ رس رم رپ نب تب رس نب نیورش یی )۱(



 ۷۰ «نایون وجیاب نب كادا نب شیمالوس

 ۰٩ ناف وکنم ءارما زا ,یچروف ناموس
 رد روکذم یاتبس اب بلاغ ّنظب) ۳۸۸ .وکالوه نارادرس زا ؛یاتنوس

 :(تسا یرکیک فیعصت هلک وذ نیزا یکی و تسا یی ه سو

 ؛نیون قاجنوغوسب عوجر «نبون قاجتوس
 ۰۱۰۷ پبارپس

 ۲۱٩-۲۳۲ ؛دایز نب لهس

 ۱۰۰ ؛نزوز لهس وبا

 +۷۰ ؛ح*۷ «نیون نوغامروج رسپ «(نوماریش) نومآریس
 ۱1 «ناخ زیگنچ نب نااق یاتکوا نب وچوک رسپ ؛(نوماریش) نوماریس

 ۲۰7 ص ۱ ج زی عوجر) - «ح 10 ۰1: ۰۵۸ ۱ ۷
 ؛(+ هیشاح

 ۰۲۷۱ «یلید كلام نب منچ ها

 ج۱۰ «هیوبیس

 ج۲۰ ۱ «ناربا هیلیعسا ح الطصاب حابص نسح ینعی «اندیس »

 ؛(بتکلا تسرهف رد ات تش ذگرس » هب زین عوجر) - ج۰

 ؛ساّود نباب عوجر ؛هلودلا فیس

 ۱۳۷ ج۷ ,[ینادح] هلودلا فیس

 - ۱۱۳۰۱۰۵ وکالوه تلود ناکرا زا ,رظعا بحاص «اقا نیدلا فیس
 :(۲ 2 ل ص | ج ٌهمدقب زین عوجر)

 ؛شفغباب عوجر نیدلا فیس

 35 «یزرخاب نیدلا فیس

 : 4۵۸: فساشرگ نیدلا ژرع نپ متسر یدزآ ام

 ۲۶ ۰۲7۳ ؛روصنم وب ایک نب كلم ناطلس نیّدلا فیس

 ۶ ؛ جلف نیدلا فیس



 ینیوج یادگناهج غیرات موس دلج ۱3

 : و قاجنوغوسب عوجر «نبون قاجنقس
 :۷<4 لا دبع نب دی آیا ((مال فیفختب) یالس

 1 و ۲۷۱ ؛دجا نب نیسحما یللع وبا « ؛(مال دی دگتن) مالس

 ۶۸۱ ۶۸۵ 1*2 4۱۸ 4۵۲ ج۸۲ مور هقجالس

 ۳ و ست .۷ «(هقجالس) هیقوجلس

 49۲ «نایرغلس

 226۵ ۰: «[ ین] ناملس

 ۴۷۸ «رواش نب ناملس
 ۷. ؛كلا دبع نب ناملس

 9. ۳۸ ۲۸۷ ۰۲۸۱ ؛-نیشلا باهش «یئلوبالا مجرب نب هاشنایلس

۲ ۱۲۲ 

 ِ ۹ ؛ج ۲۰۷ ۶ 2 حج ۹ ج0 ؛ قاعس

 ۱ ج۲ 8 حج ۲

 ۳ : ۹۰ «نکدا نب ریس

 6۲۲۹۲۰ رتس

 ۳۹۲۱۳۹۷ ۲۱۷-۰۲۲۰ ۰۳۱۳ ۰۰۲۰۷ ۰۱۸۷ ۱۲۳ «- ناطلس رجنس
 ۴۳۵۰۸ ؛یلهابلا نادنس

 ؛نیدلا رثظب عوجر «عبلا هچو رفنس
 2 وک الوه ءارما زا هروقکتس

 ۳۷ الا قرشتسم ۳ ! ياهنربوس

 .الوه ردارب و ناخ نب فوت رسپ ؛(یاتوس «یاتبس) یاتیبوس

 ۰۵ ٩۰ 4٩۸

 ۹ لوفم فورعم ءارما زا نبون (قاجنوس . قاجنقس) قاجنوغوس

 ۶۷۰ هک کا ۳۰۳ ۲۸۸۱۲۸ ۳۸۲ ۰۱۱۷ وکالوه

 )مرمر



 1 لاجلا ناف تس رای

 4۱۲ .كچوک لع نب فسوی نیدلا نیز
 حج ۹ جاسلا یا نبا

 2۳۸ یلهابلا نادنس نب ماس

 4۳۰ «سواکیک نب رالاس نب كولاس
 ۹ ۵۲ ۳۰۸ نا

 )۸۸ ۷ یکالوه نارادرس زا «یاتبم

 ,یاتیوسب حوجر «لوغا یا
 ۲۸۸ ناخ زّگنچ فورعم رادرس «رداهب یاتیس

 «یلئزف نب فسویب عوجر ؛یزوجما نبا طبس
 «(عضاولا ف ) ۷۵ کم ۲۲ ۲۱ «یبس

 1 «ناخ زیگنچ نب یلوت رسپ «() رکلبس
 ۱۷۲ ۰۱7٩ «یمطاف عاح رهاوخ «كللا ّتس

 ۲.۴ «نبون قاجنوس ردپ «نایون نودس

 ۱۶۲۸ :هبراکبرف

 ۱ « یجروق یاتفج رس ؛ یاتفات زنم

 4۷ ؛نااف وکنم نینلاخم ءارما زا ,ناغرس

 ۰ ؛رایشورس

 یالبق و وکنم وا رسپ راهچ ردام و ناخ زْکنچ نب لوت هجوز يكيب یبوقرس

 0۸۰۲۲ ۲۱ 1« ۲ کوب خیرا و وکالوه و

 حک 4۱ .- كباتا نز نب دعس

 ۲۱۳۱ ۴۳۱۵ لا دبع نب دعس

 ۳ ۳ یا دم وا
 4۷۲ «بجاحما نب نیذلا نت

 ۷ دن ؛(ج ۶ رفع با ۸ ج۰ ؛ایک دعس

 ۵6 «ادقلا نو نب هلال دبع [نب دحا] نب نیسحما نب دیعس



 ینیوج یانگناهج خیرات موس دلج ۱

 ۳۷۸ هیفاک حراش «ّیضر

 ج۲۱ ءایفارفج روهشم مع سهیلا «)ولکر

 ج٩۹ «ینغرم نافع نیدلا جات نب رکب وبا نیدلا نگر
 ۳۰ دبی ب نسح نی دی نیدلا ءالع نب هاشروخ نیدلا نکر

 ۲۳ ۱ ۲۸۸۰٩ :ترلا هلیمسا كرم نیرخآ دیما دگرزب نب دمح

 ۱۲۵۳ ۱۳۲-۰۱۳۸ ۰۱۲۰ که ۱

 فا ۲۸ ۱ ۲۵ ۲۷۸-۲
 ۸0 ۸۶ «مور هقجالس زا یبار نالسرا جلق نیدلا نکر

 ج۱۶ «یفورب ناجر وبا

 و نان قرشتسم ؛ "۱ روابماز

 ج۰ ج5 «ءایز

 ۰۱10 «(جرابز نبا) یرابز

 ۱ (ییوزف [دویح نب دبح نيز ایرکز

 (۲۸۸ «هیدنز

 0 ی نب دعس نب قینز

 حج  دودوم نا قنز

 ن۳فرا [[هنیا نبآ دایز

۳ 

3 
# 

1 
3 
3 

3 
3 
3 

1 

9 
3 
3 
1 

1 
1 
1 
۱ 

1 

 ۳۳ ۰ لب ترا هرضم زا مهنا دبع سایملا نا نب ها ةدايز
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 ۲۰۶ «تولا هعلق هنکس زا ؛(ییسح ای) یتسح دیز

 ۱۸۲ «[بلاط یلا نب یلع نب نيسجلا ني] ٌیلع نب دیز

 الا «[یوغل] دز ۷

 (۱) 101166 ۰ (۲) 12. 00 2وصصحم



 ۰ لاجرلا اما تس رای

 یایفارغج رد سین باتک ود فوم و ناريا رد سیلگنا نیرومأم زا !)ونیبار

 ۲4 ۲۲ 4۲۱ ج4. ۳۸۲ ؛ناردنزام و نالیگ
 ۱ ۲۲۱ اب دشازلا

 که «[هتاب] یضارلا ِ

 ۱۲-۰۱4۵ «(ضفاور) یضفار

 ۲ 0۲ ۶.۰ ج۲۰ ؛رودصلا ةحار سفارت ید

 4۱۳ «ییویا نیدلا حالص رهاوخ «نوناخ همیبر
 « مازر نب هّلا دبع وباب عوجر ؛مازر نبا

 )۳۳۷۲ گاز نب میالط نب كيزر

 ۳۸۲ :-ناخ لا رصن ازریم «راگتسر
 ۷*۰۲ ۲ ج9 « متسر

 ؛بشوح نیاب عوجر یو و نیسحما نب مس

 »۸۳ «نابزرم نب مس

 ۳۵۰ ؛ترهات دوام «متسر ینب

 ج۲۱ ؛(ربماغیپ) ۱۹۸ «(ربماغیپ) ۱۵۸ ۱۰۳ ۷ علص ها لو

۱ ۲۲۱۲۱۰ 

 (۲۷۸ «یناوخ دیشر

 ج۲۷ «طاوطو دیشر

 ؛ج۱۸۷ ۰ شی راوتل عماج روح فّلوم ؛ریزو هّلا لضف نیدلا دیشر

 هر ته دو اد ۹۷ ج۷

0 4 ۶-۷۰ ۰*۷۰ 2۸۸ 

 ؛اضرلا یسوم نب ٌیلعب عوجر «اضر
 ۲۵۷-۲۰۵ ۰۱0٩ «(نیروتسم همئا زا) "یضر

 ۳ ۵ ۲ ۱۷۷ دیس تور

 (۱) 11, ۲م فطخصم ن 10عمج۰



 ینیوج یادگناهج خیرات مّوس داج ۱۲

 دود ام یا ) : « برع سیماوق لیذ» فلّوم ؛یدناله قرشتسم ؛۲) یزُخ

 «(باتک یشاوح
 ۲۶۱۰۲۶۲ ۴۶۸۲ ۰ ؛یوتتارف قرققسم :0) یماسد

 ج۸ ۶ ؛ یوسنارق قرشتسم «() یرمرفد

 ادتاود

 ۲۸۲-۲۸0 ۰۳۸۱ «یرصنتسلا كبيا نیدلا دهاج  كچوک رادتاود

۷ ۲ ۵۲-444 ۵۹ 4۰ 

 ۱۳ ۰۱۰۱ یا ساید ی لع نب نیبح هلودلا فیس ؛ساژد نا
 ۲۱۰ ۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱٩ «یمطاف عاح

. (4) 
 .  نوسو

 )۷ ج۹ «یدنف رس هاشنلود

 ۲۹۴ «نایناریا کح و لاثما باتک فلوم «[-ربکا یلع یاقا] ادنهد

 ۱ ۱۹6 :(حابص نسح) ادنهد

 7۲9 ۲۱۵/۲۰۲۰۲۰۱ «یاتسدرا عرب رادهد

 هک نیدب عوجر « قداصلا رثعج نب دو تقل ایم

 ۷ ؛()هبحابید

 ۰۱۳۵0 ( دیعس نب ناصید

 نا ؛«ناصید نيا

 ی یر کس 2:۷۵ هارد

 ؛لیعمساب عوجر ( هل حیبد

 1 ؛نیحانجما ود

 ۳۷۹ ۳۳۵ ؛ح ۷ 3 ؛ یهذ

 (۱) 1منهطمحم )903۰ () هصامزد«-وعحع 90) 0 ٩۱۳۵۵۵۲۵6

 (۲) 0هجلمع ۱9/3۹ () 0هصدامصاتص ۱۷۲0۱۲۵۸0868 ۰

44-۱ ؛یرهاظلا ها دبع نب سّربطلآ نیدلا ءالع «دگرزبر
 ۵۹ ٩

 تا رس

 . ج۷۷ «ح۴٩ «لوفم روهشم خیرات فلّوم یدئوس قرشتسم ,

1 1 
ِ 

 1 سای نایت



 ها لاجّرلا اقا ۳

 «جراوخ ۲۲ ۲۳۵۸ 4۲۵۹٩

 «هاشهزراوخ دمح# زین عوجر - ۰۶۱۷ ۶۱7: (شکت نب دمحم) هاشمزر وخ
 ۸۶ ؛ح*۱* ۶۱۰ «نایهاشمزراوخ

 ۳۷۰ ؛ [مولعلا حیتافم فّلَوم] یزروخ

 ؛هاشروخ نیذلا نکرب عوجر «(هاشرخ) ثروخ

 جم ۶ ؛ یلکرز نیدلا ربخ

 ( یعسح دیز نب نیت عوجر ؛ ياد

 ؛ینیسح یلع نب نسحب عوجر «ما یلا یاد
 ( یفسح مساق نب ی توت ( ریعص یاد

 ؛ یئسح دیز نب نسح عوجر رییک یاد

 ۲۴۸ *۹)تناد

 ًآ و ۱ ج تسرهاب زد 0 9۸ ؛ بجاح دنشلاد

 ؛ح ۸ ( نزول ار ِط یوسیع ك ولم ز ۱ا ؛دواد

 999 «لاجد

 ج۶۲ ۰۲۶۲ «2۱6۹ ۱6۶ ۱۵۲ «یدناله قرشتسم (۲) هیوخد

 4۲:۱۱ ۲۵۷ ۷ ؛ح 1 حج ۵

 ِك جوخا +۲۷ ۰4۲۱ «یسور قرشتسم 0

 )۱۳۷۸ حج ۲ حج ۷ ؛یوسنارف قرشتسم ؛(٩ گروبنرد

 (۳۸۱ (۶) کیرد :(8) ینرد
 (نمعتمم هنیلخ ْص)وخ زا :سونردلا ن ینغلا لی نیدلا مج «سونرد نبا

 را سا

 (۱) )96, (۲) 2:مطعع) لعص 16 000, (۲) هم 0,

 (؟) 1[متاهز 1عمصدمطب



 ینیوج یادگناهج خیرات موس دلج 0

 42۳۳۵ ۸ ج9 ۲۸۸۵ ۲۳۸۲ ۰۰۲۸۲ ۹ هد ؛ لقوح نبا

1 
َ ۳ 

 ؛یبلس راّرفب عوجر یحما نب نایح

 ؛ج ۲۲۹ «یدیحوت نا زا

 2 ۳ «ر دیح

 1۱ ي- ناطلس ؛ یوفص ر دیح

 ۲۹ ؛- دمح وبا «نزاخ

 ۸۷ « یاقاخ

 ۸ ۵ ؛ ظابقلا خاص دلاخ وبا

 ۲۱۲ آهباسن] عادخ نبا

 ۸ 4۶۲ «ناذوسهو نب ناتسج تنب «هیوسارخ

 ج۸ ؛هبذادرخ نبا

 ؛هاشروخ نیذلا نکرب عوجر «هاشرخ
 ۱۳۶۱۲ ۷ )2۲ ۳4 :زیورپ ررمخ

 ۳۹9۵ ؛ناذوسهو نب ناتسج نب زو ریف ورسخ

 )9۰ (رضخ

 6( الات ۰۱9 ۰

 ۲۸۹ ۲40 ۲4+ هعیش ةالغ زا ,هیباطخ

 ۲۲۲ 1۱ «یدادخب بیطخ

 ۲۵۹ «ج؟۲۰ ۲۷۰ ۱۷۷ «نودلخ نيا

 «(باتک یشاوح رک رّرکم رایسب) : ناکلخ نيا

 «ناخ زیگنچ نب نآاف یانکوآ نب ناخ هكوکرسپ ؛(لوغا هجاوخ) هجاوخ
 2»*-"» جک ۰ 7 ۷



 ی

 0۰.۹ ح ۱ لاجژلا دارا تسراف

 4۵۲ ۹ «مالسلا هیلع [بلاط یا نب] ّْللع نب نیسح

 ۴۲۱ «[یوار] دمح نب نینح

 ۲۰۶ «یوسولا یوم نب نیسح

 ؛نیسح هّلا دبع وباب عوجر ؛رازن نب نیسح

 «حخ رییک رصان رسپ رصانب بقلم دمحا نیسحما وبا

 ۳۰ «[باطخا نب رغ] صنح وبا

 ۲۳۲ ۰۱۵۲ «(هیلولح) نایلولح

 ۳۲ ۳ 0 ۵ ؛ یجاهنص دابح ی ع نب دی ها نبا

۳۹ 

 هک ؛دابح ینب

 (طمرقب عیت ؛ ثعشالا نب نادم,

 «(تسا لبقام روکذم ناه) ؛ طمرتب اضیا عوجر ,طمرف نادمح

 2( ۳9۹ «نیزگ خیرات و بولقلا ةهزن فّلوم ؛ینبوزق یفوتسم ها دمح

۹ 

 ۲۸۵ ۲۱۹ ۲۱۵ ربصت نب هیودج

 ۷ یناهنصا هزمح

 ۳۱1 ؛یولعلا دمح نب ةزج

 42۴ «هلباتح

 ۲4۵ ریدس نب نانح

 2۹ ؛هیفنح

 ۲۳۱ «هفینح وبا

 ج۶ ؛ بش وح

 ناذاز نب بشوح نب جرف نب نیسحما نب متسر مساقلا وبا ؛بشوح نبا

 ۰۱0۶ «نی رد هیلیعسا فورعم ةاعد زا «روصنلاب بقا ینوکلا راجتلا

۰۵ 4۲۹۹-۲۰-۸ 



 ینیوج یانگناهج خیرات موس دلج 9.۸

 ۲۶۲ ۲۵4 ۰۳۲۶ ؛دمح وبا ؛یتفتوللا سوم نب نسح
 ۲۲-۲۴۳۷ رازن نب یداها نب یدتهلا نب نسح

 ج۲۳ دیس «یونزغ رصان نب نسح
 ۳ ۲ ۲۹۰ ییاهان-نب نسح

 ؛نسح یلع وباب عوجر رازن نب نسح
 ۲۵۹ ج۲۶ ۲۸۶ ۰۲۲۶ «یرعشا نسحما وبا

 1+ «یتهب نسعلا وبا

 ۲۲۸ «یناجرجما ایرکز نب نسحما وبا

 ۲۲۱ ؛- یضاق ,یدیعص نسحا وبا

 لا نید زازعال رهاظاب عوجر «روصنم نب ْلع نسا وبا

 رنعج نب دما نب دبح نب دما یروذقلا [نیسحا وبا : ما نسلا وبا

 ۲۲۱-۲۳۱۲ ۱۷۷ «نادح نبا

 ۲۶۲ «هطمارف ةاعد نیلوا «یزاوها نیسح

 4۲۸ مداخ نیسح

 21۳ :رالاسهپس هلودلا ریشم (-ازریم یجاح ینیوزف ناخ نیسح

 ۲۱۰ ۰۲۰٩ «یدنوابند نیسح
 2۲۱ ۹ (ج ابص نسح رسپ ؛-داتسا (حابص ی

 ۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۰ «ینیاق نیسح

 ۲۶۱ ۲۱۶ «- ازریم یجاح «یرون نیسح

 ؛«یالس عوجر ؛یالس دحا نب نیسح

 ۲۴ ۲۲۵ «حادقلا نوهم نب هّلا دبع [نب دجحا] نب نیسح

 دبع وبا و ییش هما دبع وباب فورعم ایرکز نب دیح نب دا نب نیسح

 4۱6۵1 ۰۱60 «برغم رد نییطاف توعد ار «بسنح ینوص ها

۸ 4۲۵2-2-6 

 «سّود نباب عوجر ؛ساّود نب یلع نب نیسح



 0 ۷ لاجرلا داتا تمسرایف

 ۲۵۹ ۰۲۲۲۰2۲۱ ۹ «یسلدنالا مزح

 ؛ح*.۶ «نراق نب رابرهش هلودلا ماسح

 4۷۱۵۱ 40۸-0۹ :كچوکر ل كولم زا «ردب نب لیلخ نیدلا ماسح

 ۲۱۰ «ینارصف مدا نسح

 ۲4+ ۲۶۲ ۰۱۰۲ «(۶) نادبع خیش نسح

 [نب] دمحص نب نیس نب رفعج نب دمح نب لع نب نسح)۰: حایص نسح
 ۲۲۱ ۰2۳۱۷ ۰۲۱۳ ۰ ۱۳۷ ۰۱۱۸ ۰(یرییحما حابصلا

 (ج۳۷۱ ج۲۴ ۰۲4۶ ۲۳۸ ۱۳۲۵ ۲۲۱ ۰۲۲۰ ۲۹۲۹ ۲
۷۳ ۶ ۰۳۹۱ ۰۳۹۹ 4۰۰ 4۱14۰4 

 ۲۵0-۳۲۵۹ «یاردنزام نسح

 14۲ ترط وبا دا نب نسح

 ۰۱7۸۲ «یطمرق دا نب نسح

 ۱1۲-۰۱1۳ «ینشمالا رشب نب نسح
 4. 4۳۹ ۲۸۲ ۴۰۷-۳۰۸ «رییک یعادب فورعم ینسح دیز نب نسح

 ۲۴ ؛لهس نب نسح
 ۱4٩ ۰۱6۵ «مالسلا هیلع [بلاط يا ني] لع نب نسح

 یاد و شورطا و رییک رصان و ٌحما رصانب بّقلم ینیسح "ْلع نب نسح

 فک ید نا یا یا

 و و ؛[یوار] یلع نب نسح

 فک «4غا ۲۰۹ 2۲۰۸ «ریغص ینادب فورعم ینسح مساق نب نسح

 [ّلا نیدل] ینطصما نب یدافا نب یدتهلا نب هّلا ةّوقب رهافلا نب نسح

 ۲۲۲ صنتسلا نب رازن

 ۳۲۲ ۱2۱ السلا هرکَذ لعب فورعم دیما هگرزب نب دنح نب نسح
۹ ۷ 

 «نسح نیدلا لالجم عوجر ؛ دیما گرزب نب دیح نب نسح نب دیحم نب نسح



 یبوجح یانگناهج خرات رس ناب 1

 «کام اطعب دوش عوجر ؛ینیوج

 زکدلیا نب دیحب عوجر «ناولهپ ناهج

 ؛یکیب ناکچیچب ۲ عوجر یییب ناکجیج

 ۲۱ «دیج ییا نیا

 9۸ ؛ناخ كوبک و نااق یانکوا تلود ناکرآ زا ؛یافنیج

 ۱۷ ۰2۸ ۰۷ ۱ ۹ ۱۳۰ ۸۲۷ ۲۳ ۰۸۱۹ ۸۱۷ ۸۲ ۰۳ «ناخ رگنچ
 2 ات 9 ج۸ )5۸ ؛ج 1 ج1 ۷۷

 ج۷ ۰

 ۷ ؛نااق وکنم نینلاخم ءارما زا «یکنچ

 2۹1۰۲ و۱ هیشاح و نتم) ٩۳ «ناخ زیگنچ رتخد ,یکیب ناکچیچ
 ۷۲ ۰4۷۱ ؛یسور () فوکیربچ

 اح روفکتب عوجر «نمرا هاشداپ ؛(موتیه) «ماح

 «جح ۲۷۸ «بجاح نا

 ج4 ؛ هذیلخ یجاح

 ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ظفاح

 ۳۱۰ ۱۸۱ منا نب دی نب دیفآ .دیع نوملا ربا ها نیدل ظفاحما
 ۲۱۰ 2۱۷۸ ۲۰-۰۱۷۷ «رازن نب روصنم یلع وبا ها رماب عاحما

 ۲۰۱۱ ۰۱۷۷ ءدحا رب لوح نب دجحا ع هیآ رثا دماح وبا

 ( یتببح 1 عوجر «قاتنوتلا نب یثبح

 494 4۵۲ حاج ج۲۸ ج۱۲ ۳۳ :دیدحخا یا نبا

 ج۷ ۱۲ ۹

)۱( 



9 0 

 54 ِ و ۳۹ كل 2 1 ۵ نافج) نیونافج

 ۹ ؛ج 6

 ج۷ هلن ۱ ۳ ۰ 0

 ۲۷۲ «دندوب نما نبجز نار ۲ یه امر اب هک لوقم اما زا «یچروق یاتغفج

 4۰۲ ؛تچوک رادناود رسپ ؛نیدلا لالج

 فورعم «دیما گرزب نب دیحم نب نسح نب دی نب نسح نیدلا لالج
 ۲۰ ۰۸ ۲۸۲-۲۹۹ ۳۶۱ «نالسم ون نیذلا لاللجم

 ۷۲ ۹۷ کما هم ۱۱-۱۳ ناطاس ءیقرتکنم نینلا : االطب

 ات تم ح+تخ ۲ ؛یزوجما نب نمرلا دبع جرفلا وبا نیدلا لاج

 ؛یزوجما نب نهرلا دبع نب فسوی نب نهرلا دبع جرفلا و ؛ا نیدلا لامج

1-4 

 ۷۹-۸۰ اضتلا یضاف ,یدنجخما دوبحم نیدلا لاج
 هر هات ی

 1۲0 4 « دیش

 حذم «ح+تغ :طغلا لیج
 ۲۰ هعیش قرف زا «هیحانج

 4۷-٩۷۰ ۰۲۷۲ 44 «نااق یاتکوا ربتعم ءارما زا «نیون نوغامروج

 ۲ و۱ ج تسرهفب زین دوش عوجر -2۶۷(۰ رد لاح حرش)
 ۹1 یکالوه نب لوغا راغموج

 ۲۳۶ :دیاسش یاوج
 «نیدلا لاجد نیدلا یحتو ؛نیدلا تفرفب دم عوجر ؛یزوجما نبا

 «نیذلا جاتو
 : ۲۹۰ ۷ ۳۳2۸ رم مو ؛- نسمنا وبا ؛رهوج

 ۱51: ۱ نیزرب عبط و ۲۰ هشولب عبط عراوتلا مماحم و (۲۱۱:۱ جب زین عوجر ()
 ( ۱۵-2-۱۹۳۱ : و

111 : 33 



 ۶۷۰ ؛ناخ زنکنج فورعم ءارما زا (۲)هبج

 9 نبا

 ٩ شرب ةيذج

 ۲۷/۷ ۲ ؛ كيدرج

 ج1 ؛ ربرج

 ۲۲-0 ۰2۲۷۱ «(نایناتسج) از نا

 فذه 4۳٩ «نایناتسج یالعا دج «ناتسج

 440 «ناتسج نب نابزرم نب ناتسج

 44-4۲. «ناتسج نب نابزرم نب ناتسج نب ناذوسهو نب ناتسج
93-۵5 

 ۳ دا اقا نب دي یب رعاشلا رتمج
 ۱۵۹ ۱۵۲ ۶-۱۸ مالسلا هیلع «مّشا دبع وبا قداصلا رنعج

 ؛۲۲۵ ۲۲۲-۲۱۷ ۰2۲۱۶ ۰۴۳۱۸ ۴ ۱ ۲۰۹ ۵

۱ ۰۲۲۱-۲۲۲ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۲۱ ۲۹۶ 

 ۳:۹ ۱4 نایط رنعج

 ۲۱۹-۴۳۲ ؛یرعشال دیح نب رفعج

 ۳۱ «هّلا (دبع) دیبع نب 9 نب رثعج

 2۱۵ :(هلک تیدب زین عوجر ؛رقاب و ماما ینعی) رضعج زپا

۲۲۱ 

 ۳۲۸ «یزازرلا ییالکلا رفعج وبا

 رگید یالما و ادگناهج [نیون] هی ناه خیراولا مماج لاعتسا رد اّدرطم هبج ()
 عماجم زین عوجر ۲و ۱ج تسرهف رد ربخآ رک شب دوش عوجر سا دف اه

 ۲۷۹-۲۸۲: !نیزرپ عبط خراوتلا



 9.  لاجرلا مت 9

 ۹۹ _ِ ض رب ها ؛ن ناگروک

 ۰ ؛ناخ زگنچ نب یشوت

 3 ؛(طظسرکذلا ینا كالوت فیحصت) «لکوت

 ۲7۴ ؛وکالوه ءارما زا «رداهب كالوت

 ؛نبون غلاب زین عوجر - ج۲۵ «ح۲ «ناخ زیگنچ نب لوت

 (0. 4۷ ؛نااق وکنم نینلاخم ءارما زا ؛(لانوات) لانوت

 4۷ ءاضبا حرشب «درخ لانوت

 ؛ح 1+ رعاش یاهت

 ۳.۴ سون قاقیت ردارت او

 ۰۳ نااق روم

 ۱1 «ناخ كویک نارسپ ءارما زا «نبون رومت

 ۸-0 هیرومت

 ۴ «ةنطق تساث

 .واوسب و) ۸ ۴۳ ید بک و جرات و هنلا ةمبب فوم ؛یلاعت

 : ؛(باتک یاوح رد رّرکم

«ِ 
 ؛«یزار م ظف وباب عوجر هلو دا دم

 ۰۱۳ ۰ ۹ ؛هبونش

 ۴ «قرضلا نایع نی رباچ

 ج۰ « ظحاج

 ۲ 1-۱۸ ؛ یطاف رفاظ رد دارب ةنام وب ۱ «لیربج

 ۰۳۱7 ۲۱۰ «دحا نب لیربج



 ینیوج یایگناهج ی رات موس دلج 9.

 رد رّکم رایسب) : یفاصلا لهنلا و ةرهاژلا موجنلا فوم ؛یدرب یرغت نبا

 ۱ «(باتک یشاوح

 18 ۰۳۰ ۰۲۳ «ناخ زیگنچ نب يثوت نب (رومتاغت) روبتافت

 07 «ناخ زیگنچ نب یاتفج نب وکنموسیب هجوز «نوتاخ (یشافط) یثاقت
 ؛ ۵5 ۷

 ۳۵۷-۴۵۵ ۱۵٩ ؛(نیروتسم همئا زا) نت
 ج9 ؛ یساف نیدلا نفت

 0۱۵ ازراو کت

 ۲ 00 :[ناخ زیگنچ نب یاتفج نب یچوم نب] لوغا ینکت

 1 یزعص هینیمرا ناهاشداپ کون بقل ؛(رّواگات هروکت «روکات) روفکت

 1 2٩۰-۶

 نااف وکنمو ناخ كویک رصاعم یرفص هینیمرا هاشداپ ,(موتیه) ماح رونکت

 1 ج۹. فلع ۸غ «اقابا و یک الوه و

 ۱ ۱ ج۷ | نخ زکنچ نب یاتفج نب] یچوم نب لوغا رادوکت

۲ ۱۰۷ ِ 

 _ ۰۳۰۶ ٩۳ «دحا ناطلسب فورعم ؛وکالوه نب رادوکت

 ؛روفکتب عوجر هروکت

 ۳2۸ (۱۱۷ «وکالوه رصاعم لوغم ءارما زا ءافغ

 ۵ ج۱ ماهت وبا
 دن رس سم

 ِِ راک و عیب __ِ سس ِم 7

۷ ۱۳۱ 39 

 ۴۳,۲ «نیهن قاجنوس ردارب ۲ نادوت



 9. لاجژلا ءاسا تسرهف

 4۷۰ «یاقوب

 فآ ۲۲ ۱۳۷۱ ۳۹۰ ۰۳۲۹ ۰۳۱۷ «- لا ؛هیوب
 1۷6.« یلید ةلودلا نفع نی لا اپ

 ۸۱ «[یونزغ] هاشمارهج

 4۹۰ ۸۸۵۸ کتک مور ُهجالس فورعم خیرات فلوم ؛ییب نیا

 ؛(شاوح رد رّرکم رایس و)

 ؛ یی یتبوفرسب زین عوجر 7 ۸ ۵ یی

 ؛ وججابب زین و ۰ ۲ ؛وچاپ

 . قرش کون فورعم سوماق فلّوم و یوسنارف قرشتسم ؛0) یتروک ود هواپ

 «(باتک یشاوح رد رّرکم رایسب) : هسنارفب

 47 «گرزب رل كولم زا - نیدلا داع ؛فسرازه "نب ناوله

 (ه. 4۷ «نااق وکنم نیفلاخم ءارما زا «نیرکاتات
 +1۶ «یزوجما نب نجرلا دبع نب فسوی نب مریلا دبع نیدلا جات

 ۲7۵ ؛:وکدرگ کاح ,هاشنادرم نیدلا جات

 ؛رونکتب هو رواگات و «روکات

 «لانوتب عوجر «لانوات

 «ج*7۷ 2۲۸۸ خ۲۸-ح۲۸۲ ۸۴ «(ارهاظ وجیاب فبحصت) وجیات

 یجیابب زین عوجر مت يا

 109/ «ققوجلس نالسرا ی نب شنت

 ؛ریخا هلک نیدب زین عوجر (- 99 ( مترب فیحصت ارت

)۱( ۸. 1. 1. ۵۲۵ 6 ۰ 



 . ینیوج یادگناهج خیرات موس داج 1

 ٩۲ ؛وکالوه ءارما زا یکیب هقوتوق نب ناگروگ یچلاروت رسپ هروبب اقب
0 

 41 2 نمرا بحاص ریعکب
 ۳۷۵ یا ینرفتسم )کی

 ۸ 4۷ ۳۹۲ «سابعلا نب دیح «یزراوخ رکب وبا

 حج «[۶دیرد نب] رکب وبا
 2۱۱ 2.۸ تکلباتا زکدلیا نب دمح نب رکب وبا

 نتم) ۲۷7 «وکالوه ءارما زا «یچروق یاتفج نب (ناغلوب ارف) ناغلب
 ۱ )1 هیشاح و

 ۷ ؛نااق وکنم تلود رد با و ارزو و نایچکتیب سیئر :اقآ یا

۸۷ 3 

 ۰٩۱ «ناخ زیکنچ نب یشوت نب ناقبیش نب (ناقالاب ,هقلب ءافلب هفلب) یافلب

 ۲ ۱۱ ها ۰ ۷

 «بشوح نباب ؛عوجر بشوح مساقلب
 : جاوا عماج زا یتمت عباط و یوسنارف قرشتسم «-ر اگدا ,6)هشولب

 ((باتک یثاوح ریس نایم)

 (۳۷۵ یک الوه ءازمآ زا یارجوب

 ۷۰*۶ «روقوجوب

 ۳9 ۱ مرا زوم نی آلوت نی كجا

 ؛ج۲۷۲ ؛نابون نیچوغروب

 ی ؛ناخ زیگیچ نب یاتغج نب ناکیتام نب یروب

 ۳۵ نا رهاطزب

 ؛یلعوب رادهدب عوجر ؛یاتسدرا یلعوب

 «روهلأقبب عوجر «رومت اقوب

 (۱) 10. (۲) ۸۲, 120عمت0 066,



 ۹۹ . . لاجرلا هایما تسرهف

 و ریماب عوجر «یلاج ردب
 ۰49٩ ج۶4 ؛دارکا خیرات رد همانفرش ناو - ناخ فرش « یسیلدب

۵ ۷۱ 

 ۰44٩ «یناسارخ نامژلا می دب

 ۲۲۷ ج۱۹ ۲ «یتلگنا روهت یزفتسم م یراق )نواب

 نه +

 2*59 یو ۰ «(مچرپ) مجرب

 رد رّرکم رایسب) :  یراوتل عماج زا یتبت حیاط و یور تره ) نیزرب

 (بانک یشاوح

 ۳۷۳ «شغرب

 ۵-1 ۸ ؛(لوغا هکر رب) ۲۰ ۲۲ «ناخ زْگنچ نب يتوت نب (اکرب) هکرب

 «(لغوا هکرب)
 +۰۰ ۸۳۰۷ «قوجلس هاشکلم:نب (قرایکرب) غرایکرب

 زین عوجر) - ۰۷ ۴ «نااق وکنم ءارما زا «نیون (۶ یاتوکیرب) یاتوکنرب

 هام ی اد و جم

 4۰۱ «یژزعم ردپ یاهرب

 ۲۲۱ 2۲۱۷ ۰۲۱۰ ۰۲۱۶ ۰۲۰۹ ۲۰۸ 2۱4۱ تاک «دیما گرزب

۶ ۲۲۵ 416۲ 

 ۳۷۷ ۲۷۲ «شغزب

 ج۸ «یلشهلا نزح نب ةماشب

 ۲۵۸ ؛(یطاف یدهع ینعی) یرصبلا ِ
 ۸۸ ۷۵ تطوطب ن

 2 نب نب رهاقل كلبعل عوجد یدان

)۱( 120090 ۰ 0۵۸ 

)۲( 7]. ۰ 



 ینیوج یانگناهج جرات موس داج ۹۸

 ؛ح۲۸۳ «نیون اکلیا

 جو ؛تویجبکک و زیقرف ناهاشداپ یون بل «لانیا

 )۹:۵ 9-9 )۱۳۱۰ «حون ۳ پویا

 ۳۷۹ ۳۸ ۱۸۲ (بویا لا) هیبویا

 و ؛هییاب

 ٩ ۱9-۱۸ ۲۰-۰۲۲ ۰0٩ 4٩۱۰7۰۱1 0 زکس نب یثوت نب وتاب

 4٩ «یسور قرشتسم ۲۱ دلوتراب

 ۱ ۰۷ حج ۰۵ ۳ ۱۸۸ ۱۶۲ «(هینطاب) ناینطاب

۱۰۰ +۰۲۶ 2۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۲۲ ۲۹۹ ۱5+ 

 ؛یاغلیب زین | بوق ج٩ ؛«ناقالاب

 "۳ «یچوغراب یالاب

 ۲۰ ج4 ۲۸۲ لا ,دنواب

 34 هراجنایاب

 ۷ نرومل یاب

 ۶۷-2۷۰ ۲۸۲-۲۸۸ «دادغب جتف عفوم رد لوغم ءارما زا ؛نیون وجیاب

 ؛( وجاب) 3

 ۲.4 «نیون قاجتوس رسب و دیاب

 04 ؛دادغب ءارم ریما (ٍعچپ) کج

 ٩-۰۱۱ «قاجنق ءارما زا « نمجم

 2۳۸۱ ۶(۰) یکیرد نيذلا ردب

 2۱. 4۵۱ 4۵ ۰ ؛لصوم بحاص لول نیدلا ردب

 «ج۳۸۱ ۶(۰) ینزو دوبح نیالا ردب

 2 ۱ یو رز هلدم زا «درعسم نیدلا رذپ

)۱( ۷۲۰ ۰ 



 ۹۷ لاجزلا ۰

 ج۷۰ ج۲۸ ج۲۰ ج۱۳ ج٩ ۲ ۰ نب نااق یاککوا

 «نآاقب زین عوجر - 4۷۸ ۸۷۰ ۰4۷ ۲.۰ ۵
 4۲۰ ۱٩+ «- ناطاس «وتیاجموا

 ؛(۱ ج تسرففب زی عوجر) ۲۹۵ 6 ؛تیارک موق هاشداپ ؛ناخ كنوا
 ۱۱۷ نااق رکدم دهع رد لوقم ءارما زا «یاتهوا

 4.۰ «نایللا یلع ینعی ؛«یح بت
 ۲۷۲ ؛سایا نیا

 ۲۸۶ «یلح كييا

 : گاحبرک راشاف دب عوجر « یرصنتسم كبيا

 ۱ ۰1. روغیا ناهاشداپ یون بل ۲)توق یدیا

 ۳۹۷: هاش روخ نینلا و ردازب 0

 ۱3۱۳۹ ۸ ۳  نیدلا فیس. :(شلا تلقی یلسا
 0. 4۷ «نآاق وکنم نینلاخع ءارما زا «نیون یاتچلیا

 زیگنچ هداز ردارب و رداهب یاکوسب نب نویچاف رسپ] گرزب یاتیچلیا
 ۲۰ «[) ناخ

 ۱*۰ ۸ ناف کنم و ناخ كوک دهع رد لوقم هر ۲ «یاتکیچلیا

 ۱ ۸۹ ج۲

 ؛وکالوهب زین عوجر - 4۷۹ ۱۳۹۰۱۳۰ (وکالوه ینعی) ناغلیا

 ۲-0 صب هل زا دوش عوجر «نهش طقاس ج تمس رهف زا اوزس ۲ ۱(

 « تاحنص نیا ريغ رد زین دیاش و دان ۱ زا

 شوت نارسپ رومیئاقت و هکرب ع ینعی) «ناشیا هع» فوم هک اریاعیچلیا نيا ()

 رد هداز ع وعو تای رد و تسا ریبعت رد هام باپ زا درمشیم ناخ زیگدچ نبا

 ی ی یادی ناشیا هداز مع و» : تسا نت دیفر ریحن تار وا تا ات

 «(۲ ۲۱2۸۵۲ ی



 ینیوج یاشگناهج خیرات موس دلج 1۹1

 25 4 ج9. ٩ نیدلا فرش «نفازشب لابقا

 ج۸۲ «هرساکا

 11۲ «یزعم (نیکتفا نیکتنلا) نیکیلا

 ۶0۱ ؛سراب نوتلآ

 ۱ «- ۲۰۰ «شات نوتلا

 «گرزب رادتاو دب وب یر نیدلا ءالع سر

 ۸ ؛حه ۰۳ ؛ناخ زیگنچ نب یلوت بقل ؛نیون غلا

 ۳۵۶ ۰۲۵۲ نناردم نب عسیلا
 ۳۳۵ ۳۲۲ ۰۲۲۲ ۰۳۱۷ ۳۱۳ ۳۱۲ ۳۱۰ هیماما

 ۱۹۱ ۱۹۰ «یمطاف رصنتسم ریزو ؛[یلاج ردب] شویجما ریما

 ۱ ر لصفا تل قلم هزوئدم لاخ رب نب هاشتهاش شویجلا ربما

 6 دز ۰ ؛رما و للعتسم

 4۲ ۰ ۸ 2 یک م 9-۹ «قاتنوتلا نب یشبح داد ريا

 ۲۹۲ ۳۸۲ «مرتح ریما

 ۱۸۸ «بارض هریما

 2۳۲ یار دجخا نیما

 ۳. [- ءافلخ] هیما ین

 ۲۸۳ :(2) نیون اینا

 ۰۳۹۷ ج٩ 4 ج۶ «یرونا

 ۲۷ ؛وک الوه دهع رد لوفم ءارما زا ؛انیجوکاتوا
 :۲۰ ؛[ناخ زکنچ ردارب ءرداهب یاکوسب ني] نیکتوا

 ٩۱ ج۴ ؛ناخ زیکنچ نب یثوت نب (ودره) هدروا

 ۰٩۷ «یاتنج نب ناکیتام نب وکالوه ار هچویز ؛«نوتاخ هنیقروا

 ؛كيزاب عوجر «كيزوا

 ۴ ما



 ۹۰ لاجرلا ءاسا تسرهف

 ج۱۷ ۰۱۵4 ۰2۱۹۳ ۸ ۱ ۵۲ ؛(نایلیعایما) هیلیعسا

 ۲۱۷ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۲۰۹ ۰۲۷۱ ۰ج۲۲۲ ۰۱۸۰ ۰۱۷ 9

 ۳۹۸ ۳۲4۲ ۳۳۷۲۲۵ ۲۲ ۲۲ ج۲۱ ۲۲۰۲

 کف۷ ۶۲۱ 4۱6 4۰۸ ۰۳۹۹ ۱۳۹۸ ۰۳۸۱۰۳۵ ۵۸۳۹

 ۲۹۷ دیس ,فرشا
 ۱۳۲ « نحالم» ینعی لابجما باعا

 4.۵ ۳۸0 ۲۸۲ ۳۸۲ «فورعم كلامو كلاسم بحاص ,یرخطصا

۲۷-۸ 

 ؛ج۲۲۹ «یعصا

 »۸ ,- هچاوخ ؛ یسوط نیدلا لیصا

 «ْیع نب نسجم عوجر «شورطا
 ج۲۹ ۰۳۸۲ ۰۲۸۴۲ ؛ناخ نسح دبح ,هنطلسلا دامعا

 2-۲۵۵ ۰ ۸ ,هیقبرفآ و سوت ک ولم بلغ ونب

 ؛شخیاب عوجر ,شلغا

 ۵۸ 0۶+ ۲۷ «ناخ كویک هجوز ,شیاغ لوغا

 یّعم نیکتبلاب عوجر ,یرعم نیکتفا
 ۳۹۶ «هلوذلا رصان ,نیکتفا

 افراسیاب  ۷۸+

 7۸*۰ «سنیرفا

 ۲۸۸ «هیراشفا

 ؛هاشنهاش شویجما ریماب عوجر «لضفا
 ۳۱۰ ۱2۵ :قداصلا رنعج نب هلا دبع بقل فا

 ۶۰۷ ۳۹ ۳۹۰ ۰۳۸۹ ۲۸۲ ۰۲۸۱ ینایتشا- سابع یاقا «لابقا
 ؛(مّود عضوم رگم عضاوم می رد 2) 4 فک شش خب



 ریز رج سد موس داج - : ۹

 6 ۱ ال هل ۸ ی

 ۳.۶ ءوکالوه نب اقابا نب نوغرا
 ۲۰۶ « نیون ِِ نوغرا

 ج1 4۹0 ۲۵ ۰۱۷ 0 ؛ناخ زگنچ نب لوت نب اکوب خب را

 4.۸ ۲4۵ «- نیدلا رفظم كباتا نکدلیا نب دمح نب (كبزوا) كبزا

۰2-۸ 

 ی هک ْخرات بحاص «قززا

 3 ۱۷ ۸ ۳۱۱-تقنم نب ةناسا

 ج۱ ج۲. جا ؛-ایرف سیم یا

 ۷۹-۸۱ 0۲۹۳۲ «دادغب هنش داهب وتسا

 (هوکریشب عوجر ؛هوکریش نتنلا دنا

 + ۲۰۹ ۰۲۰۷ ۵ : لف هنر ریش دی راغسا

 ج۲۰ «رایدنفسا

 ؛(ج۱۹۸ 2۱1۹9 2۱1۹۶ «ناتسربط فورعم خرات بحاص «رایدنفسا نبا

 4۲۲ ۰۱ 4.۵ جک ۲۸۲-۳۸۵ ج۱۱ 4 ۲

 ۹ ها 2 و ۰-۹

 ۳.۵ (تادیس :یربیخ لیعسا

 ۲۴۶ ۰۲۲۴ لا حییذ لیعسا

 ۱2۸ ۱۶-۰۱۶ «(جرعا! لیعما) دمح وبا ,قداصلا رفعج نب لیعمسا

 9۳۱۹۰۲۱۱ ج۲ ۰۱۱

 ها رماب رفاظلاب عوجر دی دبع نب لیعما
 « لا رصنب روصنلاب عوجر )3 نب لیعسا

 ۲ ([قدانضلا رفطخ موفق لبعسا ن لحن ۶ نب] الا _لیععا

 (۲۱) [)لنعمز مم اصصتب



 0 ما ایا تزهف

 هک 4۲ «یاموا نیدلا ریثا

 ۳۹۸ ۳م ۳۸ ۳۷ ۵۸ ۵ ۲۴۱ (خیرات بحاص) ربثالا نا

 و ۱ ۱۵ ۱۱ ۸ ۱

 «(شاوح رد رّرکم رایسو) 4۲ ۳
 سفخ ؛(رشاّتسلا لیلا بعانص) ربا ربا

 ۰۱.۱ «یکتیب دما

 ج۲۱ ۹ ؛یدنوابند دا

 0٩ ۰۲۷۹ «-یضاق «یرانغ دا

 ۲۲۰ حادقلا نوهم نب هّلا دبع نب دمحا

 ۲۸۱ «شاطع نب كللا دبع نب دا

 ۲۰5 بلاطلا شمع فوم ةبنع نب ْلع نب دما
 ۲۹۹ رصن وبا ,لضنلا نب دا

 ۱۳۶ «یرکوللا یدیشّرلا دبح نب دما
 ۳۳۹ ۲۲6 ,علعلشلا وباب یکم حادقلا نوهم نب ها دبع نب دمح نب دما
 ۳۲۲ ۲۲۰ ۰۲۱۹ «یسیع نب دیحم نب دجحا

 ۱ ؛هنیلخ مصعتسم رسپ سابعلا وبا , دحا

 « هلاب یلعتسم اب عوجر و نب دما

 ؛(كللا ءایض اب) ككللا "ماظنب زین بقلم ,یسوط كللا ماظن نب دحا

۹ 

 4۷۰ «نایون وجیاب رسب « كادا

 ۳۳۳ - فیرغ , یسزدا
 ۳ نجیب یا

 ۳۲ (۲۷۱ ؛(هملک نیدب عوجر ؛ارهاظ «ناتسج لا» فیرحت) ناتسجرا
 ۸۲:۲ ۰۲۰۰۱ «هافکلم ءارما وا یشاتنالسرا

 رم اوقم ءارنا زا یاهکییلیا سنپ هنوتطرا



 ینیوج یادگناهج غیرات موس داج ۹۳

 لاجرلا *اسا تسرهف

 و ایگامنن نتم د ونک هل اوح ۷۲ ات تسرهفف نیا دادعا رد : ۱ هیبنت

 «باتکرخا یشاوجب دعیب نآ زا و تسنا لیذ

 «هحفص ینعب "صو «ّرهاظ ینعی ظ فرح و «هیشاح ینعب زعب م فرح : اب

 ءزج ای دل ینعب چو رطس یتعب سیو

 ۹۹ ؛مدا

 4۱۲ «نایرفنسقا

 4۳۵ ۱۸۱ 2۱۷۸ «یلعتسلا دما نب روصنم یلع وبا هّلا ماکحاب رم
 4۰۸-4۱۱ «کيب یزاغ نیدلا سم «(شدیا) ییشا

 5 قم ءارما زا ابا
 ۳۵۹ ۳۵۸ هیضابا

 ۳۳۵۳۲ ۱۵۱ «مالسلا هبلع بهارب ۱

 ۱94 نب مهارب ۱

 ۰۹۹ ی نب میهارب | ) ةلکش نب مهاربا

 46۷ «یقهیبلا دمحم نب مهاربا
 ۳۰۶ ۰۹۷ «ناخ زنکنچ نب لوت نب وکالوه نب ناخ (اقابا) افبا

 ۰۱۹۹ 6۲ سیلبا

 (حرا ؛رعاش یدرویبا

 321 «نایداحتا



 «كيناج » ییدق 9 « تیئاج » یوف 0 ۳3 ۳1 دیمزت یظتب هم

 یاثیا یرادا حالطصا رد هک دشاي دیاب رخأتم یاپینافع « قیناج» و

 برغم رد هایس یایرد ییونج اب رب عفاو حسو یتیالو زا هدوب ترابع

 وزج تیالو دوخو نوصص نآ هع رهث هک یوملطسف قرشم و نزوبارط

 . هلک زا ارهاظ «قیناج» هلک و «تسا تشیم بوسح نزوبارط تلایا

 ماوفا ینعی تسا «زال» ینعب نابز نآ رد هک دیابم ()«ناچ» یجرگ
 هایس یایرد قرش بونج لحاس رب فورعم تیالو ناتسزال هکس زال
 نوج كش نودب و ؛(۱.+۲ صض ۱ ج « قیناچ» کف مالسا فراعلا ةرياد)

 زال ماوقا زا دم هایس یایرد ترش بونج و ییونج تایالو نیا یلصا هکس

 . كيناج [و تیناج] نآ یلصا هکس ساب زین ارتایالو نآ دوخ اذط دناهدوب
 رد لو «۲۲)ناتسزال یرخا ةرابعب ای اهزال یفارا ینعی دناهناوخ قیناج

 رکشل») مالک قایس هنیرفب ار هان یرگنک هک ادگناهج ترابع

 و زاخا و ناینوس و هست و تن و ریرس و نمرا و نالا و جرگ

 تیالو هن دشاب دیاب زال ماوفا دوخ تیناج زا دارم (« مور و ماش و تیناچ

 ۰ «تسین دیعب کی زین مود لامحا نیا هچرگ .ناتسزال
# 

# #۴ 

 زور رد نآ تاقحلم اب نو یاشگناههج موس دلج یشاوح دش ماق

 یرث یر راهچ و هاجنپ 7 و دصیس و رازه دنس ةرخالا یدامج مّوس هبنشود

 یدالیم ۰ ربمأتپس مود و یسش یر ۶ هتس روت ربش ل قباطم

 و. ساب هل ها متخ ینیوزق باهولا دی ات اد نآ فیعض فوم لب

 ۳ یوم اریخ هنرفا اچ

 ناونع نود ۱ ۳ و و ج مالسا فراعل ةربادب دوش عوجر ۲( (کوص (۱)

 1۰ ص ۲ج «كيناچ» ناونع رد نترام نس ود نیوبو یئایفارغج سوماق و ««ییناج»
 ۲۰۸ ص ۲ ج «ناتسزال» ناونع ۳



 ۱۷۰ ص ۲ ج «یشاوح تئاف 5

 3 # تلخ و رگ أت نیطالس» و «روکات ناطلس » درگ دم عضوم هس ره

 ۱ نایان حوضو لاک رد «روکات و لصوم و بلح و جرگ 9 مور
 و هتشادن یتسرد عالطا «روکات» لک موقینم َقاح 2 زین ینبوج دوخ 77

 -مان هن هتشادنپی تکلم و تیالو لصا مان ارروکات ارهاظ دوخ نهذ رد

 اب رب یوسیع دزخ رس یریهلا ناتو تک نا.ناهاعداپ بمقل اي
 (۱)هتشاد ینانشآ زین نمرا كولم هقبط نیا اب اصوش و هدوب روشح هنمارا اب

 نیا تایصوصخ ریاس و باقلا و یاسا و لاوحا جناوس منيبم هک تسنیا

 ۶ تتسا دداخ حرش دوخ سیفن طبض و تک لاک رد ارنادناخ

# 
#۴ #۴ 

 مود داح ی یشاوح تناق

 (« تیناچ» صوصخ رد هیشاح) 5 سا

 ؛چ بپ «(1) ساس۷ ةخبن ی اذک بسناح ۱1س ۱۷۰ ص
 مست یر

 طر عطق وحنب لب قد ِك 1 «تیناچ : هد ؛ تیناح

 الو 0 ۰ و ۱ بوس

 : لیذ ِ هایش یایرد قرش تب وتجح ناف اسب عقاو فورعم ۳۰

 هحفص رد هک نزوبارط مدق تکلم زا مور هقجالس خرات ر> یبب نبا

 رد و قم طیضب « تیناج» ظفلب 7 مدوم نادب یامحا ۰ هر اش ۸

 باتک زا ۲۳۳ ۵۸ ۰0۷ 04 ۱۳ صب دوش عوجر) دیانی رییعت قوف

 نیدب مجار یرش اج چیه رد (ریخا عضوم نیرد استوه هیشاحم و روبزم

 ( موتیه >) ماح تح نیاب عحار یعتص شک ۹ ۳ ص لودلا رصنخ رد )۱(

 دوخ ردارب و هدوب ِ و ناخ کوک رصاعم هک .غرخیص هئیمرا هاشداب هبف نخ ام

 9 لق هدوب هداتسرف ناخ كوک سولج ندج دخ روکذم قیاس هکناتچ ارلیطسدک

 ِِ هدوب هلینش هاشداپ دوخ ظفل ز 1 ارروب زم عن کو اهافش 5



 ۸۹ ۳۱3 ۳ یک تاف

 1 طقف اف از کیدزاپد تیبا

 «روکات» تشیه ناه زاب هلک نیا یاجن هه خسل ریاس و ؛تسا )1( ساسا

 ۴ نوک هج :اذکه دناهتشاد ظونحم افرح اي احبص اررکذلا قباس

 قافتا هديرقب كش نودب و  .درادن د  ؛روکات : روطس مار کلم هخسن
 ه یربعلا نبا هلداعم هنیرفب زین و «روکاب» ییشیدز ۱ و نیست یاب

 «روکات» باوص هقباس شش ود لفم زین اجنیا دش ده وخ ی الیذ هک

 نوع هک دشایمفیاب 1 بتاک یدنع نم حیحصت اعطق «رکب راید» و تسا

 عرب شرع نام رد ارهلک ی و درب هما
 فیرحت «روکاد» هک هدرک لایخ دبال نید لصوم و بلح فدر رد
 ۱. ینیوج ترابع نیع یراب و بت نیش ارنا و تفت ۱ «رکب راید »

 ۳ رارف زا هیف نجن ام دروم رد یربعلا نبا و

 1-۷ س ۶٩ لودلا رصتخ 4 س ۲۱۳ ص ۱ ج اگناهج

 و نیعبرا و سخ ةنس ی و» تمات [ناخ كويک] هچرکا و»
 دالب یلع ِ لوک یلو 3 دومرف یانکیچلیا کحم ارلیا و رکشل

 ۳ جرکلا و ماش و لصولا و موّرلا و جرک و مور راک صیصخت اما

 نو 7-۱ هسا ۱ یون ۲ ۱) مرا ح راید؛ ۱] رّوکآ ات و لصوم و بلح

 :# دو تلخ رک رکن

 انگناهج «روکات» ٌهلک لباقم رد اجنیا یربعلا نبا دوشیم هظحالم هکنانچ و

 هدرکن لاعتسا ةشاب 4 ریفحتد هک ارنا فتح لداعم قلاب قف و 4

 ۳ هد یاجم دشاب < نمر» هک اراهرونکت ی لصا مان

 سنا رد ره ۳

 رد ینبوج رییعت زرط زا هک منکيم یر آ دای زین ارهتکن نیا ماتخ ردو

 زا یضعب رد طقف هدرک هراشا نادب هیشاح رد عباط هکنانچ «نمرلا و» هملک (۱)

 « تسا قوا خد نایه باوص لک تسیب لد و اهآ ماق رد هن دراد لودلا رصتنم مم
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 ۲۱۳ و ۲۰۰ ص ۱ ج - «یشاوح تئاف 2۸۸

 كيكي ناروجات ی نیا دنتفر اک هک یتنک

 نادیواج نتسبا ۰ تسا كاخ کش ناشی و

 . نیبلسم نیقلم زین هاگ یو ؛دوب رونکت لامتسا لحم و یتعم لصا نی
 ۳۳ اب رخ یر دار یاب دوم نک اتزوکع و زوفکت ی

 تکلم یانوی ناهاشداپ ای هینیطنطسف ینانوی ناهاشداپ دروم رد الثم یرغص «

 درگ خیراوتلا عماج رد نیدلا دیشر «دناهدرک لاعتسا زین ۲۱ نزوبارط
 لوبنتسا رونکت شیپ اجنا زا [سواکیک نیذلا ژع] و » :(04/۸ ص هشولب حبط)
 :(۲۹۲ ص ۲ ج سیراپ عبط) دیوگ دوخ همان رفس رد هطوطب نباو « « تفر
 تاطاساا یمظعلا 2 زا[ کلم تن قو ۰ ةنلاا اثلا نوتاخما رکذ»

 ِ ۳ لاظطتفلا < 0 (+۲۷ ص ۲ ج) دیوگ رگید عضوم رد و (« ر وفکت 1

 :. ءارو واو و ءامل ۳ ۱ مضو فاکلا حب و ةاشلا الا حتفب کت هیسا و

 ؛(هدوب هاشداپ 1 یلصا مان روت هدرک لایخ دوشیم هظحالم هکنانچ کت

 کلم یوسیع گرام زا تب دروم رد مور هفجالس خیرات رد یبب نیا و

 ۴ و (0-5۸1* ض) دکیم رییمت «رزکت » ظفلب نانیا زا امئاد !نزوبارط

 ۳۳۲ 0۶-۰0۸ ۰۱۲ ص) دمانی « تیناچ » زین ازناشنا تکلم لصا ۰

 ؛درک مهاوخ تب اددج ربخا هک نیزا بیرقع ام و

۱ 

1 
ِ 

7 

۴ 

۴ 3 
۱ 7 
1 
3 
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۳ 
۳ 
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 یونج لحاوس رب دم یکجوک تکلیم زا هدوب تر 1 نانو تکلم (۱)

 ح رد روبزم تکلم و هدوب نزوبارط فورعم رهش نآ تخت یاپ هک هایس یایرد

 ناگترف موم لباتم زا هک لوبعتسا ینانوب ناگدازماش ی یریه 1۰۱ هنس

 . دندوب هدرک رارف لوبنتسا زا (ه ۰-19۹ ۱) سنازیب كلامم رب ناشیا یالیتسا و ییلص

 یریه ۸1۶ هنس ات من و نرف ود بیرق و دش سیمأت هایس یایرد لحاس طاقن نیرد

 + گلولم تو ؛دش ضرقنم حتاف دی یاطات تتسع ةربا هنم نیرد و درک ماود

 لتقب رویزم ناطلس تسدب ناشیا هداوناخ ناگدازهاش زا هدع اب مان هقبط نیا

 .. (مههصصفصم) هو هلساتپ دنفو رعم یناپ ورا خی اوت تا كولم هلسلس نیاو «دندیسر

 3 مجاعم (وبعب یطسو نورق خراوت نک * هیالعب دوش عوجر) تسا ناشیا ۳ مان هک

 «(«"نْیک>» و «نزوبارط» هام رد یئیاپورا

 ظفر یتیم اقا سا ات فا ی تا



 ۸۷ ۲۱۳ و ۲۰۵ ص ۱ ج «یشاوح تئاف

 هتبط نیا رصاعم (قوق فنر یوخروم .ينلاخ فتنام) دیع دک تا
 9 ۵0 ص رصم عبط فیرشلا حلطصا اپ برنا باتک رد هدوب كولم

 اوناک فنم مملع ترج بم رونکتلا یمس میم كام نم و : سیم كم
 («هبراقی ام وا ةبقاعيلا دقتعم مدقتعمو نمرا یرونکتلا تیبلا و نالا لا و
 ۰ ۳۱ ص ۸ج رصم عبط اشنا ةعانص ین ینع۸ حبص رد زین یدنشفلق و

 ةهزن رد ینوتسم هلا دم و ؛تسا هدر نارکت ار ترابع نیه نیع ًابیرقت

 اکی و نولکات ات اف یم یصاع با » هنگ ص بولقلا

 یهیب نبآ ی ۰۳ دز رم موز یایردب هتشذگ دنناوخیم [اذک ] رغص ةينيمرا

 یالما هک «روکت» ظفلب هینیمرا نیا كولم زا ابلاغ مور هقجالس خیرات 3

 ۱۰ ۲۵۰ ۲-0۷ 4۲-۵ ص ًالثم هلج زا) دکیم رییعت تسا رونکت گید
 ۲4. و ٩ ص ًالثم هلج زا) یرع ذخ ام قبطب «رونکت» ظفلب زین هاگ لو

 ترابع نيع هک 4۵۰ «44۸ ص یربعلا نبا لوذلا رصتخب زین دوش عوجر
 ؛«تسه رارکتب تساخ یایش رک قم قنات و

 ینمرا لک زا هه روکات و روکت زا نآ هنلتخ روص اب رونکت هک لصا و
 ۱: 3۱ تا و تسا هاشداب شتعب نابز ناارق ظ تیاف «(۱رواگات»

 ینعب واو مضب هوا -» تادا رگید و «جات ینعب «دگات» یی: ءزج ود
 تالک لاغما رد تسا یسراف «رَو--» لداعم هک اراد و ضرب و لماح

 زا ینمرا «رواگات» كش نودب و «هوحن و ُرَوجات و ٌروهشیپ و رورنه
 ناه نیعب زین یسراف رد تسا مولعم هکنانچ هک نش هتفرگ یسراف «روجات»

 : دیوگ یناقاخ «تسا لمعتسم هاشداپ ینعی ینمرا رواگات ینعم

 ةريادب دوش عوجر) تسا قاب اجتا رد اهرواگات رصف راثا یضعب زوده و هکس رفن رازف
 4۷۲-۷9۵ ص ِج و ۱*1 ص ۱ «سس» و « نمرا» ناونع رد مالسا فراعلا

 «(« سیس» ناونع رد یئیاپورا یئایفارغج سیماوق موجب و ؛«هیسیس» رد توقایب و

 یشاوح ی ۱۶۹ ص ۱ ج «رونکت» دیار رد یزد سومأقب دوش عوجر - )۱(

 4۸ ص لودلا رصتخم عباط یاماص یشاوح و ۶4۸ ص ٌخیراوتلا عماج رب هشولب
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۱0۰ 

 ۲۱۳ و ۲.۰۵ ص ۱ ج «یشاوح تئاف 2۸1

 ۱ را یپ ,تسا هدرک لاعنسا «رونکت» انکناهج «روکات» هلک

 نآ زا ینیوج هجا هک دنامین یفاب کش رگیدکی اب روبزم فوم ود تارابع
 «رونکت» ظنلب یربعلا نبا هک تسناه انیع دنکیم رییعت «روکاب » ظفلب

 ود ره «رولکت» و «روکاب» هک. دوشیم مولعم یرخا ةرابعب و کنم ادا

 کا نآ یطف هجیتت و «هدوب هلک كي فلتخ یالما ود و یمسم كي سا
 «روکأت» رک دم عضوم ود ره رد ایگناهج ترابع رد هلک نیرد باوص

 موحصت و فّرحم هه خسن ریاس و ی هخسن ِ 1 هافداب تمسا

 ۱ *هچ ز زا دوصقم و تساهلک هچ روکأت و رونکت منييب لاح ( تسا خاسن

 ۱ یربعلا نبا نيه لیبق زا یرج بم نیو اررونکت هلک
 ۱ لضف نبا و مور هفجالس غخیرات 0 19 | رصتخ رد هیف نحن ام

 ۲ ینع تق  ق یدنشفلق و فیرثل | حلطصا اب فیرعتلا رد یربعلا ك

 1 ید ام رد زین ناشیا ربغ دبال و بولقلا ةهزن رد ینوتسم هّلا دم و

 كولم موم یارب هوحن و رونغف و ناقاخ و رصیق لیبف زا یون بّقل ناونعب
 ر 9 هنارتب دم قرش لاش لخاس رب عقاو 3 رخ هینیمرا ینعب (۱)یرفص هینیمرا

  هّلا لضف نبا « دناهدرک لاعتسا هدوب ()سیس فورعمرهش نآ تخت یاپ

 زا هک رجاهم هم ارا طسوتب یرجم مجنپ نرق رخ|وا رد یرغص هینیمرا تکلم نيا (۱)

 1 یناتسهوک تایالو ناب و هترگ مور دنجالس نوزفا زور تردق لیاقم زا لیصا ناتسنمرا

 3 کا بیرف و دش سی دندوب هش تنهانب هنارتیدم قرش یلاش دیماز یابتنم رد عقاو

  كيلام تسدب ربخا جرات نیرد تبقاع و درک ماود یرجت 4۷۳-۷۷۱ دودح زا نرف هس

 رد دوب هش ننهانپ سیراپپ هک مثش نوثل هتبط نيا كولم نیرخآ و «؛دش ضرقنم رصم
 ۰ نیلسم نیخروم ارهینیمرا نيا و « دون تافو یرش ۰ هنس رد رهث نا عماوص زا یکی

 ۱ دالب و نمرالا دالب و هدوب سیس رهث نآ تخت یاپ هکنآ تیسانب سیس دالب ظفلپ الاغ
 نوک هلسلس یا دارفا زا یرایسب مان هکنآ تبسانپ (60» ینعی) نو نبا ای نژال نبا

 « دسبونیم نوفیل تروصب ارربخا لک یا اپیاد ینپ نبا و  دناهدرب مان هدوب

 ۰ رب هندا قرش لاش یرتمولک ۸ رد تسا مفاو و قاب زبن زونم سیس رهش ۲

 یاراد رصتخ تسا یرپش العق و یاچ یلدپ موسوم. ناحیج دور عورف زا یکی بل



 زا تست شاه دی

 ۱ نی تفت رب یی و ٩ ایی

ِ 1 9۳ ۳ 19 5 ۳ 

 ی ی انا توت سنا بتمن کا تونس نیت یعنی فا تا نا نو

 ِ 1 5 3 ۳ 3  نو

 ایزو دو ۳ اه تا یتیم فن ۱۲۷۲ ۷ ت

 ات ۳۳ ۳ و 4 ۱ ۱ و ۱ ی و ۱

 ۸06 ۲۱۳ و ۲.۰ ص ۱ ج «یشاوح تئاف

 ود ریفص یایسا فلت كلامم زا ینعب مور دالب زا هک دوشیم مولعم سپ ِ

 قیخاهذرب ناخ كوبک سولج نش :جع ناگدازهاش زا رفن

 نالسرا جلفا نیذلا نکر ناطلس روبزم فوم ودزه رس ابنآ زا ۳ هک 1

 و «هدوب [مور هقجالس 7 ات ورسخک نیدلا ثایغ ناطلس نب ۱ عیار

 رونکتلا وخا لبطسدکلا نمرالا جرم ان رتنشور ترابعب یربعلا

 یّود نیا نيا هک الوا دوشیم جناو وا ترابع نیزا هک هد هدرک ریبعت «ماح

 (۱) لیطسدنک بقل ۹۹ یو ؛هدوب نمرا دالب زا هدوب ما مور دالب زا هک

 ترابغ کنادچ زا دوخ هن هدوب ینرا ءاشداپ ردارب هکنآ الا و « هتشاد

 لس اول مار و «تسمآ زد ,مزم دکل
 «رونکت» هلک انگناهج «روکاب » لباقم رد یربعلا نبا هکنآ (تسام دهاگ ٩

 رسا هدرک: لایتسا :

 تسا فارطا ءارما و كولم زا تبعک زاب هک مود هرفف رد نینچه و

 كيره لاح روخارنب ناشیاب ناخ كویک سولج نشج ءاضقنا زا سپ هک
 تسا لبذ رارق زا نیّروبزم نیفلّوم ترابع نیع نش هداد تاجرد و نیمارف

 04. .ص لوذلا رصنخم ۲۱۳ ص۱ ج اگناهج

 دهع غیلارب [ناخ در1 تکی : و تل و روت تیطالس و»

 ؛ « بلح بحاص ؛ « دنداد خیلرب

 لیاقم رد احضاو ایرص زاب یربعلا نبا دوشیم هظحالم هکنانچ زین اجنیا هک

 نا لصا و هدوب طسو نورق نایئابورا فرش باقلا زا (007600ظ10) لیطسدک )۱(

 لامعتسا رکشل ریما یتعع عابتا یبیس و هدوب (لیطصا سیئر.: لضفللا تحت ) ۳۹ ینع

 لودلا رصتخحم عباط ةيشاحم دوش ۳ تسا هدوب یماظن هبلاع تاجرد زا و نشیم

 ( (عیمجکاعط) نوک دید لک رد ییایورا سبماوف مومح) و " ۸ ص

 ۰ نبا هدرس مان «روکاب ناطلس» لبج مجم ظفاب طقف ینبوج هک ید 3

۱۰ 

۱ 
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 لو دلج یشاوح یماف
 («روکات» صوصخ رد هیشاح)

 راطلس و نیدلا نکر ناطلس مور زا و» ی »ره

 بلج و (!)روکاب نیطالس و» :.1۵ س ۲۱۳ ضیا )رکاب

 : نوج عضوم ود نیرد ار«روکاس» هلک « دنداد خیلری ارنایچلیا ,

 اسا هخسن رد هک هطقن یب وجن نامهب مدشن نآ زآ حیحصتب یتفوم عبط نیح
 روکذم ترابع ود هلداعم هرقف هنیرقب اهدعب یو مدراذگ یقاب دوب (۱)

 اب عجار لوصف بلاغ تسا مولعم هکنانچ هک) یربعلا نبا لودلا رصتخ

 فرح افرحو ترابع نیم ًابیرفت اردوخ باتک هیهاشمزراوخو لوغم

 اوص هک دش یفح حوضو وحنب (1 تسا" هدرک هجرت ینیوج یانگناهج ,

 " هیقوف ةانثم ءاتاب «روکات» روم عضوم ود ره رد هلک نیرد

 وفارق رد ناخ كوبک سولج یالبروق زا تبحک هک لا هرتف رد
 اح روکذم نشج مع راطقا زا هک تسا یناگدازهاشو كولم یاسا دادعت و

 تسا یخ :رارگ زا لوذلا رصتخم و ایگناهج ترابع نیع دناهدوب هش ۰

 ۸+4 ص لودلا رصتخ . ۲۰۵ ص ۱ ج انگناهج

 دا نکر ناطلسلا مولا نو و نیّدلا َر ناطلس مور زا و»

 9 1 ۲ الطر دکاا نرم نی و »# روک ب ناطلس

 رگ ایکای. د ج با ق اذک (۱)
 و هروکاو «روکاب : ج با قاذک (۲)

 « طعسحع ص ادگناهج لّوا دلج دوش عوجر (۲)



 ۸۳ ۲۹۳ ص ؛ تافاضا و یشاوح

 لیصنت ««دندوب نش لیا شیپ هلح لها و» ۵-۰1 س ۲٩۲ ص
 ثداوح و ۲۱۰ ص رسرتاک عبط خیراوتلا عماج رد هلح لما ندش لا
 «تسا روکذم ًالصنم ۲۱ ص فاصو خیرات رد و ًالبجت ۲۳۰ ص هعماجا

 نب نسح) یلح همألع هک تسا یحرش رتعثم و رتلصنم اهنیا هه زا لو
 * باتک رد (۷۲ هنس مرحم ۲۱ رد یفوتم یلجما رهطلا نب لع نب فسوی 3

 نیا باتکر خآرد زیربت عبط) نینمزلا ریما لئاضف ف نیتبلا فثک

 حل نا "تفسوی دوخ رذب زا تتیاوزب ۱۷-3۸ ص ۱۱۵۸ هو
 وکالوه رابردب هدوب هلح لها ءارفس زا یکی اضخت دوخ هکر وکذم رهطلا نب
 «تسا هدرک رکذ هدوب تیسر روبزم هاشداپ روضح دادغب هرصاح ماگنه ید و
 ۱: رقاب دّبح اقا موحرم نیتیلا فثک باتک ناه زا ًالثن ارلصف نیمه نیع و

 ردپ لاوحا حرش رد ۷۷۲ ص تانجما تاضور باتک رد زین یراسناوخ
 ودب دوش جوجر :تسا درک و دن

 ۳ اینا ران کسب

 تا سیب ین ست تی سرب ها ی ناکامی براساس تر یاس نو ست ی یک اه صف ین هی یی سس تب تا و تک زا تی

 یتاوجما تعمت

 نی ی تی با و ی یخ اف ها تی ادیان سا یو نه



 ۲٩۹۲ ص «تافاضا و یشاوح ۸۲

 ۰ یطف وحنب اردوخ رفتسم روبزم هاشداپ هکنآ زا لبق دادغب حتف زا دعب
 3 فارطا یجاون رد الاغ دهد لافتنا (غات هزیربت «هغارم) ناجیابرذاب

 ۲ یضعب كنيا و ؛تسا هدوب هیف نحن ام ءوک هایس نیمه رد هلمج زا و ناده

 3 هنس هجحا یذ مدزناش زور رد یرابم اوکالوه] و» : یدم نیا دهاوش
 ۴و تایماک دومرف تعجارم [توطا ناتسهوک زا] هثابتس و نیسمخ و عرا ه

 3 ناده دودح رد هک ودرا بناجم هاشداپ ید زد نیدلا کر ون نارماک"

 . هیلیعسا داج خیراوتلا عماج و راصتخاب ۲۷۶ ص ؟ج انگناهج) «مزالم دوب

 . عالق و دالب حتف زا نوچ ناخ وکالوه» - «(ب ۱۳۰ قرو ") سیراپ هخسن
 ۲ ناده بناجم نیوزق یاوح زا 100 هنس لو عییر رد دش غراف حالم

 و» - ۰0۳۲۰ ص رمرناک عبط وکالوه دلج خیراوتلا 0 «دومرف هچوت ۱۰

 . کيدزن ادم ءارحصب [تولا عالق زا تعجارم زا سپ] ناخ وکالوه

 و دومرف لورن [ناتشدرک زا : ظ] ناتسرک تسا یرازغرم هک (۶) داباهناخ

 ۰ وکالوه - «(«راصتخاب ۲۲4 ص اضیا)» دش لوغشم رکشل زیهجت و بیترتب
 ۳ ۱هنیلخ نالوسر دوب وا یودرا هک ناده دودح تسگنا جنپ زا ناخ

 ۰ رد ناخ وکالوه و» - «(راصتخاب ۲۲ص اّضیا) «دومرف فارصنا تزاجا ۰

 رب ارنایون قایق و درک اهر اراهفورغوا ناده دودح زا (۶) یکز رازغرم

 3 نیسم و [تس : ] سخ هنس مّرحم لیاوا رد و تشاذگب [اهنا] رس

 3 و ناهاشنامرک هار رب دنیوگ لوق لوغم هک بلق رد اهزکشل اب ةئامتس و
 . ناخ وکالوه و» - «(۳1۶ ص اّضیا) «دش هناور [دادغب بناجم] ناولح

 . قورغاب رخالا جییر هام مدزای هبنش راهچ زور [دادغب حتف زا تعجارم رد] ۰

 ح «)(؟۱۳ ص اضبا) «ءوک هایس و ناده دودح دیسر

 8هوووا موععص 1364 (۱)

 ۱۳۳ رد عمری اجر انا لبق رب نخ درک ها ما 0
 ۱ 24۷۱ 4۲۲ ۲۳۲۷ ص هعماجما ثداوح و 4۳5 ص لودلا رصتخ :همآ



 و

 ۸۱ ۲۹۳ ص « تافاضا و یثاوح

 ؛(۱)دیورن راب گید رگره یزاست هاگره ادرس یکیل دیو ز زاب دنیا
 داسیاب نازامغ یاس, یدابب لتف رییدت رد م ان دجع هظح 4 3

 یاوید لاوما ز زا رادثم هچ هکنآ صوصخ رد ۳1 رو دص و ماکح ز او

 اررضح نآ و دتسب طوطخ هما رد وا نارای و رداهب یلع فّرصت رد
 د نوچ و دومرف تراشا هیضف ز فاشکتساب وکالوه دیناسر هاشداب رظنب

 نآ لتتب دیسر توش وا نارای و رداهب یلع رسب ناهانگ رتشیپ وغراب
 رداهب لک و 9 رد ار ییورف نیدلا داع اذط داد نامرف تعاج

 اسایب 11۱ هنس رد ارلیوطب فورعم یولع وا تسده و هجرت بحاص
 ۲۲۱ دن دیناسر

 ۱. نکاما زا یربثک هدع مان دوک هایم" ارگ هایت :8 ۲۱۱

 یایسب لیام گنر تیسانب هک ناریا جراخ رد و ناریا رد تسا یناتسهوک
 1 ی ؛ دنا لبنش قو رعم مسا نیپب مای مدق ز 1 ی)ون نآ یاهگنس

 دوشیم ناو احرص خیراوتلا عماج قایس زا هکنانچ ام یوگتنگ لحم هیکءایس
 رد هدوب عفاو ارتهاظ و اسد رک فو رد ناده فارطا رد هدوب یعضوم

 ۱۰ هوکب روبزم ناتسهوک نونکآ هک ناده لایثب لیام برغم یناتسهوک هیحان
 « هدوب موسوم نمک باس و دراد ترهش غاد یلع هجنپ و یلع هجنپ

 دیس شا با هیمسل هجو و

 97 ناتسهوک نا رد یسا کیدکی یزاوتم لکشلا یدوم هل جنب زب دوجو

 ۱ ؛۲۳) دیایم رظنب تشکنا جنپ لقب هب هییش هزادنا ۱ رود
 ۴: 154-191 تاونس رد وا یودرا و رک ایه تماقا 13 هک دانام ین و

 زین لیلق تدم و دادخب جنف و ِتولا عالق حتف نییام تدم ماق رد ینعی

 ۲۶۹-۵۰ ص «اضیا (۲) ۲۶۲ ص هعماجما ثدااوح (۱)

 فیل ات «ناری ۱ یایفارغج» هب و « نارب ۱ طوسبم یاههشقن دوش عوجر )؟(

 4+ ص ۲ جو 1۷ ص ۱ ج ناهک یافآ



 ۸۰ ۳ سم  تاناضا و یفارح

 ۱ هلک ود نبا زا یکی هک درک ضرف دیاب دبال سپ «دناهدوب نیعم یامسم
 مان رداهپ وتسا ینعی 3 هجرت بحاص یالسا مان رداهج یلع ینعی

 وا ناونع ای وا بقل یرکید و هدوب وا مان کی ای هدوب وا یرت ای یلوغم
 نخ نوا هعنچ اب

 3 ۱۳ اس لا حرفب مجار رگید یاجا تامولعم یضعب

 رارعف زا نش طافتلا طوف هعماجما ثداوح زا اصوصخم و قوف رد هروکذم

 ِ حنف عفوم رد دوب وکالوه رکشل ءارما زا یکی رداهب یلع (۱: تسا لیذ

 ۱ ۱ تاولص ءادا رب هراوش و هدوب ناماسم تسا یاح وا مسا هکنانچ و دادخب

 3 رد دادغب جنف دع) هلصاف الب ۱ یدوم تموادم خوارت و تاعح رد

 ۱ نیبعن رهش نآ ید تمب دش هتنگ قوف رد هکنانچ اریو وکالوه "مد ٌهيس ۰
 ۳ ۰ ییوزت دی نب رع نیدلا داع اب هجرت بحاص 10۸ ٌهنس رد .درک
 دوبیم ماش رد نادا ن 7 ول هک وکالوه یودراب قارع رودص زا رگید يمج

 ۱۳۶ اب تکرابب ار وا 10۷ هتسرد یکالوه هک ینیوج كم اطع تک اد

 دندرک تیاعس دوب تینادرگ موسوم قارغ لک تموکح روبزم ینیوزق رع نیدلا

 . عح هیضق نآ ییتحتب وکلوه .دنتخاس مهتم نوید لاوما رد فرصت اروا و
 . یضعب تعافشب سپس و كلماطع لتقب وغرایرد هاگ توبث زا سپ و دوم
 ِ ات س) نآ 5 كلم اطع « داد نامرف وا نساحم یوم ندرتسب نایعا زا ز

 6٩" لاس رد «(1)یتشاد لیشوپ اردوخ یور یتسثن ناوید رد ءاگره یتدم
 دادغبب وکالوه یودرا زا كلام ناوید بحاص ینیوج دبح نیدلا سمث ۰

 تحاس تئارب نیضنم دروآ دوخ اب روبزم هاشداپ زا ینامرف و دما 7

 زا سپ و «دندوب هدز یو رب هک یئیاتم زا ینیوج كام اطع شردارب
 اریوم تفگ هدوف رداهب یلعب اردوخ یور هموکحما راد رد نامرف تئارق

 و ۲۸۹-۲۶۰ ۸۲:۲ ۰۲6۲ ۰۲۶۱ ۰۲۲۱ ص هعماجما ثداوم دوش عوجر (۱)

 ؛*۱ ص هد ص رمرتاک عبط خیراوتلا عماچ و 4۵۸ ص یرغنلا

 +۹ ص ضیا (؟( : ۲۵۰ ص هعماجما ثداوح (۲)

 ی و سخن ات



 مو* رد ِ ۶! فوت ی رد و هیقوف ةانثم ءات 1 یو نیس و

 و هعماجما ثداوح لیبق زا هنام قاب لوفم دهع زا کد خیراوت بتک

 ه سکنا مان یتعی صخت نیا مان ادثتسا الب 0 خیراوتلا عماج و یرخنلا

 دوم وصت رمز ی 0 سن

 وقنا »" تیرغ لک نبا یا رخبق ۵ «رداپب یلع» عضاوم عیب

 فن زا.دوصفم و سو دسر رظنب رضاح ی 3

 ارقوف رد هیرد ام ذخام تارابع نیع هسیاقم یارب كنياو «دشن مولعم 1

 ۱ او ریزو] و دومرف جوک زور ید اجنا زا زا هاشداپ و» : میکیم لقن الیذ

 بحاص و یربزوب ارریزو داتسرف دادغب اب ار۱)سونرد نبا و ناوید بحاص

 اررداهب وتسا و نازوا یلیخ رسب ارا)سونرد نبا و یناوید بحاصب ار ناوید

 73 ت «(۹۲٩۲س 2۳ ج ادگناهچ لیذ) « دومرف دزمان ِ ِ

 ترازو هارب اریبنلع نیدلا 0 ریزو دندرک دیهش !رهنیلخ هکز زورنا ۱

 ۱ و نافاتروا گنحشب اررداپپ لق میوه با اریاتهاف نیدلا ِ

 0 «(۳۰7 ص رمرتاک عبط خیراوتلا عماج) « دندرک دزمان نازوا

 ار (۲)هبح هزایرد هک دوب رداپ ترا افت اخلبا رکشل زا ره

 ف حو) «[داد] دادغب قاقساب هد ومرف یغبماغرویس "ار وا دیلاد ریس ۱

 ةنش هلعجو رداهب یلع یلا دادخب رما اوکالوه] ضوف وه - ۰/۱ ص

 ۲۰ یا] هیلا تبلس دادفب تحنف امل و» -«(۳۳۱ص ةعماجما ثداوحما) «اه

 - «(40۸ ص یرخنلا) «ةنحشلا رداهب یلع لا و اریزولا یمقلعلا نبا یا ز

 دنامیف قاب ههش و كش یاج الصا رگیدکی اب هروبزم تارابع ٌهلباقم زا

 كلی مسا ود و دحاو صخن كي مان ود ره رداهب یلع و رداهب وتسا هک
 و یا تب تک سا

 ۷۶ صب دوش عوجر )۲( ۷۱*4 ضب عوجر (« سوبرد نیا » لصألا ف و ()



 ۲٩۹۲ ص « تافاضا و شاوح 2۷۸

 نینچه و «همجعم ءازب خسللا عیج ین ۱39 نا ه نص ص

 رمرتاک عبط خیراوّلا عماج رد هیف نحن ام ترابع ٌهلداعم هرقف رد هنیعب تسا
 (« دندرک دزمان نازوا و نافاتروا نحشب ۱ دا او ::۳۰۲ص

 حالطصا رد «نازوا» هملک هک دیوگ عضوم نیا یثاوح رد روکذم عباط و

 دهاش دنچ و تشيم لاعتسا نارگتعنص و تاجلع ینعب لوغم دهع نیخژوم ۰

 ریت اب دو زا رایسب نازوا» : هلج زا هدروآ یدم نیا یارب زین ید

 «دنتخاسی ماجو نیز هک نازوا» «(ب ۳٩+ قرو خیراوتلا حماج) « شارت

 قرو فاصو) «هدرب تراغب ارنازوا تمانو» .(ب44۰ قرو اضیا)
 نیه نیعب هملک نیا زین 4٩ ص هثولب حبط خیراوتلا عماج رد - ۱

 هاز اب «نازوا» هن هلبهم ءار اب «ناروا» تروصب اجنا رد یو نما ینعم ۰

 مروقآرق هار هزور كي رب ناملسم ناروا ات دومرف [یاتکوآ]» : هص) 3

 ناغاچرک ارنا و یدندوب اجنا بایسارفا ناراد روناج مدق رد هک اج

 دیوگ ۱۳۰ ص رد عضوم نیا یثاوح رد هشولب و ««دنتخاسب یکشوک دنیوگ
 نینچه و «عانص و نارگراک و تاجلمع ینعب تسا یلوغم هک (۱)ناروا هک

 و ناسنا ةیلح رد و ۰۲ ص قروک ود هواپ هسن ارفب یر سوماق رد ۰

 ۳ سند لی تلید یزصاخم زا اتم نب نینلا لا ناسللا ةیاح

 ءار اب «ناروا» اجودره رد هملک نیا زین ۲۲ ص لوبناتسا عبط یوغم

 یاج) هشیپ و هفرح و تعنص ینعمب ینعب ینعم نیه بیرقب و لش ناونع هلمهم
 ْنظب هروکذم تامدقم رب ان سپ ؛تسا تش ریسفت (ناروهشیپ و نارگتعنص

 . ءاز اب و تسا هلمپع ءار اب «ناروا» هک نیا یالما رد باوص بلاغ ۰

 یشاگا هک نيا موهنم زا نوچ هک تسا خان فیحصت ارهاظ هبجعم

 نزو عج «نازوا» هب فرعاب ینخا فیحصن یوم نوناقب ارنا دناهتشادن

 ؛ دناهدرک فیحصت هد وب ناشیا عابط شوت هک

 نوع (۱)

 ۳ مال ۳ و و

 سال ما میاد اش اه ی ین بد هشت ار



۱۳ 

 ۷۷ ۲٩۱ ص « تافاضا و یغاوح

 صاوخ زا صاخما نیذلا مجنب بلا سونرذلا نب ّتفلا دبع وه و

 یاهروک رد و سانلا ینادا زا یکی ادتبا یو «یمابع هاب مصعتسم نابّرقم

 یاهجرب زا وب ی تقتتست دفع رد سپس و دوب گراک دادغب یزپرجا

 هبترم نیا زا مصعتسم دهع رد ن 1 زا س و دیدرگ مدختسم هنیاخ ی نارتوک

 « دمآ لیان ن نارتوبک. یاهجرب نیرشابم ینعی نیجاّرب سیئر هبترب هدرک ی یر و

 بفلب و موم ن ابرد بجاح هرخالاب ات تفْرکیم الاب شراک اّجردتم و

 كيدزن دوخم و دیرگ رب اروا هنیلخ و دیدرگ بقلم ٌصاخا نیّذلا من

 یار و یدون تروشم یواب هراوش یکلم روما ماهع رد و دینادرگ

 طنترت و یتشاد ددرت تلود تنیاکرادر ها تیام را

 ۱. تولخ ارسلجم و یتساخرب یاج زا ریزو یدمآ ریزو سلجم هاگره و یدرک

 ؛«یدیناسر مصعتسم هظحالم وا طسوتب اردوخ بلاطم ناوید بحاص و یتخاس

 «ناوید نزاخ» تم ادتبا اروا وکالوه لوفم تسدب دادغب حتف زا دعب
 ینعی « هناخ راک نزاخ» هفیظوب سس و ی هرادا یراد هنازخ ینعب

 زد هک عانص و تاجلم و نامزد ایر و یراد هنازخ "رماظ

 ۱: ۱)دینادرگ بوصنم نشيم بوسح یتاود ٌم تارادا زا لوغم تموکح هرود

 دادغب رد هک 1۷۷ هنس رد ات دوب یقاب هفیظو نیمه رد ط ری و

 10 دش نوفدم دوخ یصخت لرنم رد رهش ناه رد و تفای تافو

 یفبف ةناخراکلا لا تزاخ لتن ۸ ناویدلاب اتزاخ دادخب ةعقاو دعب بز و» (۱)

 رد دش هتفگ نعم رد هکنانچ «(+۰۷ ص هعماجلا ثداوح) «تام نا لا كلذ لع

 و تشيم هداد عانص و نارگراک و تاجل روما هراداب یصاخ تّیها لوغم تموکح دهع
 هدوب هش دانا یاود ریاود وزج رد مدرم زا هقبط نیا روما تیغ یارب یصوشخ هرادا
 دوش عوجر) یلوغب تسا هملک نامه یارخا ةرابع هک «ناروا» اب «هناخراک» مساب
 رصتخب دوش عوجر سونرد نبا لاوحا زا عالّطا دیزم یارب (۲) ؛(+۷۸ صب

 و ۲۲ ۲-۰۷ ی ۷ 0 ۷۰ ۰۷۲ ص لوشل

 ۳۹ ۳ خیراوتلا



 ۳۹۰-۳۹۱ ص «تافاضا و یثاوح ۷۹
 رس ۵ مصر س ۶

 ۴ ۲ ۳ تاک رسا رد هروصتم تفلاب یقاولگ هزاورد رکید

 3 هیلا یهتنم رد هدوب مقاو و هلجد قرش تم رد دادغب روهشم یاهزاورد

 ۰ لو ندیم لصتم هلجدب روبزم راوید هک اجنا دادغب راوید یونج علض یبرغ
 ِ رد زین نوکا و «تسا هدوب هلجد قرشم رد یلیلق تفاسب یذاولک هزاورد

 ۳ یاههقن موع رد و قرشلا بابپ تسا فورعم و قاب هزاورد نیا ام مای ۰

 ۱ و و کم ردپای
 3 هه زین یکتا یاههشقن رد و عفاو د دادغب بونج رد رک هک هزاورد نب

 3 باب» هب یلاها دوخ دزن تسا ةلش ریبعت (۱) « ییونج هزاورد» هب ناز :ا اج

 دم ار لرد ی منا کالا تای هقنا
 قرشب لیام بونج فرطرد هدوب دادغب فارطا روهشم یحاون زا یکی مان تس
 0 د نآ مان و هدوب قوت نهال و یه یاچ و افصاب ِِ

 3 رد نوچ و نما رایسب هریغ و ساون وبا لیبف زا شایع یارعش راعشا
 . ۲۲ تسا هدش فورعم سا نادب اذط هدوب مقاو هیحان تاذاح ردروکذم

 ۰ لیذ یاوح رد «(سوبرد نبا: نتم) سونرد نبا «س ۲٩۱ ص
 ۲۰ یرعنلا قبطب هلک نیا یالما رد باوص بلا َنظب هک متنگ تاحفص 0

 . یاجم نون اب تسا سونرد با خراوتلا عماج خسن یضعب و هعماجلا ثداوح
 ءاب ۶ یوتود نیا هللک نیا نتم خسن میج رد نوچ ۳ ۳ دار ءاب

 دوخ لاحب فّرصت نودب نانچم ارنتم زین ام اذه دوب روطسم هدحوم
 «(۳) مدراذگ یاب

 ۲۰ زد:ودره عالّط دصارم و نادلبلا مجعب دوش عوجر (۲) 800 6هاع (۱)

 و
 جن رتسا زا « ساّبع یب تفالخ دهع رد دادغب» باتکب و ۲۰۶ 4۲۹۸ ۲۸۲ ص ین

 «دادغب دیدج یاههشقن و باتکناه زا ۸ و ۷ هشقن و ۲۶۱-۲۶۲ ۲۹۲-۰۳۹۵ ص

 تاب ۸ ۲٩۹۱ ص و ۷ 2۲۸۱ ص رد هل .آ تاارف فالتخا ریاس (۲)
 ۱ نا راک شیپ ابا وا ماهجرک



 ۷9 ۳۹ -۳۸۸ ص « تافاضا و یشاوح

 هینبآ زا یدضع ناتسراهب (یدضع ناتسرامب 1 ف ۱۸۸ ص

 سس ی و اولا _گنشعت "فر ره

 دادن و مالسلا تییظاک دهشم نیبام ن دب لصتم و هلجد ییرغ

 یتح و تسین قاب ن نا یرثا و یناشن الصا و افلطم نوا و .هزورما

 « دورو دادغپب روبزم جای رس هک یر ۷۲۳۷ هنس رد ینعی هطوطب نبا رصع رد
 (۲۱)تسا هد وب بارخ و ریاب 5 ۱ د وخ عج رصنب و هد وب هد وک

 رد و تروص نیمهب وآ مسا ( غارم نیدلا فرش «۲ س ۳۰ ص

 رهش لها نداتسرف و دادغب حتف تیاکح رد ینعب هیف نحن ام دروم نيه نیع

 رصتخ رد ناما بلط یارب وکالوه روضح فیراعم زا رگید یمج اب اروا
 ۱. روطسم ۲.۳ ص نیّذلا دیشر خراوتلا عماج و ؛۷4 ص یربعلا نا لوتلا
 بتکزا كيچيه رد ودب مجار یالطا هنوگچیه نيا رب هدایز و تسا

 «مروایب تسدب متسن وتن هریغ و لاجر و خیراوت

 بالا وبا نیدلا باهش وه «یناگنز نیدلا بای :؟ ی ۲۹۰ ص

 هیات هتیرکم .رتوذم قیرافت ۰ دادغب ءایلع زا قارلا نب دما

 ۱۰ هدوب یریسفت اروا و هدوب لب ن ها ةاضتلا یفاق و دادغب رسم هبور کس 3

 ؛هدونی ثیداحا تیاور هزاجا قیرطب هّلا نیدل رصان هنیلخ زا و نارف رم

 ۲) فای ت ذو دادخب حتف زا سپ یدنا 17 ةثنب وه

 ذخم مومع یبطب ای ذاولک هزاورد «یذاولک هزاورد : 1و ۱

 نيا و +۹۹ ص ۲ ج «دلخ» ناونع رد توقای و ۱۲۰ ص ی ذقب دوش عوجر )10

 باذک و ۱۰۷: ۲ هطوطب نبا همانرنس و «407: ۱ ةلودلا دضع لاوحا حرش رد ناکْلخ
 ههقن و ۱۲۸۱ ۲۹۲ «دهیب 1۰۳ ص جنرتسل زا «سابع یب تفالخ دهع رد داذغب»

 دوش عوجر (۲) 0 ها تا «باک ناا * 

 ۱54 ص ه ج بس هبیعفاشلا تاقبط و ۳۲۲۸ ۱۳۲۷ ۱۹۷ ۲-۲ ص هعماجتا



 1 و و یشاوح 2۳

 1 رد ایا 1 ینعی رهش نآ مدق رادید ییونج و یقرش هیواز

 . باب نیب ام تشيم لصاح رگیدکی اب (دادفب مدق راوید یونج و قرش

 ۲ ۳یداولک باب و لاش فرط زا (رخاوا نیا. ۱ مملطلا باب >-) ةبا
 ٍ مک حج جرب نیا هی هجو و ؛ بونج فرط زا (یونک قرشلا باب >-)

 ۴ ةعبطق هلحم تاذاح رد روبزم جرب هک هدوب تیام یاب رها یبجم اب ۰

 ۳ عباط هک هیمست هجچو و «تسا هدوب عفاو دادخب روهشم تاللحم 3 ۵ مچملا

 ۴ ةتجپب موسوم ناتک ز زا باتکنا زا ۳۳ ص یثاوح رد هعماجلا ثداوح

 . تماقا را نیا رد قدم زالگرداتا لببع خیش نوج 3 لر ارس

 جرسب و «دیآیم یونصم رظنب *)نش روهشم یبیت ج2 اذط هدوب هدوف
 ؛«هشرک جرب» ینعب دن امیمان یم «ةیوازلا ۱ ةياط» نایناغع دهع رد اریبجم ۰

 زا ذوخأم ارهاظ و 4 نرویتناب# و _ ِ تسآ :قرت هک هیباط و

 تسا « هیبعت» یرع ۳

 ۱ حیرم لکشب و حقاو رهث نآ قرش تمق رد ک اردادغب مدق راوید نیا لحم ۱0

 علض كي و یونج و لاش علض ود زا هدوب ترابع یک نضقا علض ود عام

 نآ برغ علض هک نا رگید لوطا علض و راوید قرش علض زا هدوب ترابع نآ لوطا

 ۰ ناشن اضاو یسیلگناب دادخب دیدج یاههثقن موبع رد هلجد دوخ زا هدوب ترابع دئاب

 3 جاو هشقنب رظن درجب و تسا تلوهس تیاپن رد یمجع جرب لح نییعت هکی روطب دنه دیم

 . یاههشقن مومع رد زین ارن ! یامهبارخ و هزاورد دما ۲) فا عداخت کا دارفی

 ۷۵-۰5۷۲ ص دعب اب دوش عوجر )؟( «دنهدیم ناشن دادغب دیدج

 دبع خیشلا لاق». (۰) «ناونع نی تعت رد نادلبلا جمع دوش عوجر (4)

 . لوطب و ةنس ةرشع یدحا یمجملا جربب نالا یمسلا جربلاب تمقا ضر لیما رداقلا

 دوش عوجر دادغب هرصاحم نح رد یبع جربب عجار یخیرات عیاقو صوصخ رد (۷)

 عماج و +9۵ ص 0 و ۱۳۱ ص 2 ثداوح و +۷ ص لو زین

 زا ۸ هشقنب و ۲۹۰-۲۶۱ ۲-۳۹۹ ۱ نم یر زا سا ال دهع رد

 «یفوپع گیج زا دعب نیلگناب دادغب دیدج یاههعقنپ و باتک نامه



 329 ۳۸۲-۳۸۷ ص «تافاضا و یشاوح

 روا هناخ و دینادرگ زاتم ناگه زا ماعنا و مارکآ دیزب و () دراذگ
 2 رد نوصم تر » لتف زا دوب هنهانپ اجغادب هکره اب دادغب

 و رودص زا مچ اب هجرت بحاص 10۷ هس رد ینعپ دادغب حتف زا لع)

 نود هک وک) الوه یودراب ناشیدب هعوجرم تابساح عفر یارب قارع نایعا

 : طناع کر هراب رد اددع رکالره هدندرف نفس دوبیم نا یردآ رد یا
 دو یو نهعب زی ۱ ارقارع تسوکح اتس ی تساوخ هدوم مارکا و

 دادخب حنف 1 س و هنیلخ لامع زا قیاس هک وات (۲) نآرع نیدلا مجن و

 کام بقلب و رّرقم هیحان نآ یقرش لاعا یضعب تیلوتب وکالوه بناج زا
 نییوسنم زا وب ها هک دون تنسیاعس هد زا وکالوه زن رج دون هتفگ بّلم

 ۹ اس ۳ ؛:تیتشا هتفر ماشب ات هداد یصالخ نیادم نادنز ۱رهنیلخ

 سب> و ذخاب عح نیدرک لطاب لاح رد اه نیا هجیتن رد هجرت نا

 رد دون تافو هینروا لاحم زا هنشآ رد نبح ناه رد و تشگ رداص یو

 0 یاس جنپ و تصش نس

 ریان یبطب يبجت جرب اي) مت جرب «مع جرب ۰۸ س ۱۸۷ ص

 ۱: یاهتنم رد دادغب فرش تم رد عقاو یرزب جر» زا هدوب ترابع (ذخ ام

 ۳1 ص خراوتا عم اج و ۲۸۲۰: ۲ اهکناهج ید (۱)

 هعداجما ثداوحم دوش عوجر نارع نیذلا مجن نیا لاوحا خاوس زا عالْطا یارب (۲)

 ص فاّصو و (۲۰۸ ۲۰۲ ص رمرتاک عبط خیراوتلا عماج و ۰۲۵۱ ۰۲۲۸ ۰۳۲۳ ص

 تموکح رد دادخب رد 11۳ ٌهنس رد روکذم نرارمع نیذلا مجن -- «ّالصنم) +۲ کا

 ثداوح) دیسر تازاجب تیدرگ لدتب موکح اتگناهج فلوم ینیوج كم اطع نیدلا *الع
 ۱ ؛(۲۵۱ ص هعماجما

 دوش عوجر ناوید بحاص نیدلا رخن نیا لاوحا لیصافت زا عالطا دیزم یارب ()
 ٩۷۰ ۸:۷۳ ص لولا ریصتخ و (۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۳۸7 :۴ ادگناهج لیذ : لیذ ذخام
 ۱۰۴ ۰۹۵ ۰1۲ 4۱۵ ۱< ۵-1 ص هعماحما ثداوح و «(«ناویدلا بحاص» ظفلب طقف)

۱ ۲ ۲۳ ۲۱۷ 4۲۲9 ۲۲۲ ۲۱۱ 4۳۹۷-۲۹۵ 4۲۲۲-۲۲۰ ۲۲۸ 

 (۲۰۲۰۳۹< ۰۳۸۲ ۰۳۳۸ ص رمرتاک عبط خیراوتلا عماج و
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۱۰ 

 3 رارق رب هفیظو ناه رد اروا دادغب حنف 5 دعب زین وکالوه و دوب قاب

 ۲۸۲-۳۸ ص «تافاضا و یئاوح ۷۳

 . رد عقاو (یسراف فاگ اب) تیرک ةعلق زا یرکذ یدالیم ۱۸۵۲-۶۸
 ِ نیفعب و فسا هدون تسا یپاپ لیا تمافا لح هک هیلاح دایا مّرخ بونج

 فوکیریچ تیرگ هعلق نیا روطس مارب صوصخ بوتکم رد روبزم قرشتسم
 ؛ دیدرت نو دب دشاب دیاب همانفرش و تیزگ خیرات زد روکذم یرک ناه

 ۳ جا بلاط وبا نیما رخ دارم نمد ی 0  ص
 ۰ «تسا یماّع صعتسم و رصنتسم تلود نابعا فیراعم زا ینامادلا نیآ
 ۲ بصانم و هلیلج لاغشا دلقتم الاغ روبزم ةنيلخ ود دهع رد همجرت بحاص
 ۲ رب ابترم هعماج ثداوح رد حورشم اهخآ لیصفت هک دوبیم یتلود هعیفر

 : ۲ شیاجنگ دودح زا فیاظو نآ تایئزج حرش نوچ لو تس آ روطسم نینس

 ۱ رد هلج زا مدومن رظن فرص نآ رد ضوخ زا تسا نوریب یشاوح نيا

 . تسایر تحنرد یقرانس تئشیه وزج رد رصنتسم هفیلخ بناج زا 1۲ هنس
 1 3 ۳ تا سا تب ۱ وا رطس نچ نیللا كف
 ۲ طالخ هرصاحپ ناوا نآ رد هک ینربکتم نیّدلا لالج ناطلس رابردب رایسب
 ۱ ِ هعماجما ثداوح بحاص ارترافس نیا حرش « دش هداتسرف تشاد لاغتشا

 ۱۸۹-۱۹۱ ص قربکنم نیدلا لالج ةريس رد یوسن و ًالمج ۱4 4-0 ص
 ۳ نانماد نیذلا رخف زا یان ریخا نلوم نیا لو ۱ دنهد 0 ۱

 1 ؛تسا هدربن هیف نحن ام

 ِ بحاص ٌهنیظوب هاب مصعتسم هفیلخ بناج زا هجرت بحاص 4۳ هنس رد

 ۱ لفش ناه رد وکالوه تسدب دادفب حتف ات و (0۱ دیدرگ بصتم یاوید

 ۴۱۳۱۶ حتف نراتم رصتقم بناچ زا هک ترانس هس هل زا تنما مود ترافس نیا.(۱)
 ۳ الج ةربم رد لّوا ترافس حرف «دش هداتسزف قربکم نیا لالج ناطلس رابردب

 . ۲۰۶ ص رد موس ترافس و ۱۸۹-۱۹۱ ص رد مّود ترافس و ۱۸۷-۱۸۹ ص نیّدلا

 « تسا روطسم ۵

 ۲۰۲ ص هعم اما ثد اوح ۲(



 ۷۱ ۴۸۳ ص «تافاضا و یئاوح

 ۲۶ ص خیراوتلا عماج ترابع قایس زا «تیرک .۱ س ۲۸۲ ص

 تیزکت و تای. و ناتسرا دوذخ زا هرسیم» : هیف نخ اب ةلداعم شف 9

 ید هک ایم رب « دن دما یم ناع لحاس ات ناتسزوخ و [تیرک : ما

 ینعب هروک ذم ثالث تایالو زا ؛ دودح رد هدوب هیحان كش نودب

 ه لصف رد نیزگ خیرات رد تفیتح رد و «ناتسزوخ اب تایی ای ناتسرا

 ند «:تسا ۵م | هبترم ود مس نیجپج هعاق زین و هیحان رکذ كچوک را ٌخرات

5 ۳ ۳ -_ 
 روا : ۵4٩ ص :کیرط تی نا ك وام زا دیشر وخ نیدلا عاجت لاح حرش

 ع لاوحا حرش رد و ««حالم و رلد هاگناتسمز و دوب تیرک هاگناتسبات ِ ۹ 2 4 ۰
 لیلخ نیدلا ماسح تا یتارل 9 » : ۰۵۲ ص دیک نت نیدلا

 ۲ هک درک تیرک هعلق دصف داتفا هارو نیدلا دع رسب تسکش دنتشاد

 نیثپ و عطف وحنب لب بلاغ رب سپ (۲۱) « دوب اب نوتاخ هکلم شاز

 ناده زا یو تکرح تقو رد وکالوه هرسیم هک هیف نجنام تیرک نيا

 دیاب كچوک رل تیرک ناه هدرک روبع هبحان نآ دودح زا دادفب بناجم

 رد یور قرشتسم () یکسرونیم یاقا نم لضاف تسود «ههبش نودب دشاب
 ۱ لوق زا القن (۵۳ ص ۲ ج) « ناتسرل» ناونع رد مالسا فراعلا ةرئاد

 تاونس رد ینانع و ناریا دودح نییعت نیرومأم زا یسور (۲) فوکیریچ

 نیزرب عبط باتک نام زا رگید یتبسق و ۲۲۸ ۲۲۲ «۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۱+ ۲

 و 98۸ ۰۲۵۸ ص هثولب عبط بانک نام زا رگید ینیسف ًاضیا ۲۸۱-۲۸۲ ص ۱ج

 تشیپب ربخا ذخام ود ره رد) ۲-291 یرخنلا و ۲ ۷ یرصان تاقبط

 نفاضو و « (هشیفوف هاتثم ءایپ «وجچیات») ٩۲ :۲ و ۲4۶ ۲ افگناهج و «(«وجاب»

 «؛(هیفوف ةانثم ءاتب اضبا) ۲۱

 دارکآ خیرات رد یسیلدب ناخ فرش همانفرش رد تی رکب عجار هرتف ود نبه نبع (۱)

 نیا رد زین روبزم بانک ذخام نوچ لو هما زن ۲٩( و ۲۸ ص ۱ ج غروبزرطپ عبط)

 «دون بوس ناونین یلتم دنس اونآ اذط سبو تسا تیزگ جیرات طقف "رهاظ لوصف
)۲( 1۲, ۲۷۰ 3 ۰ 

 (۲) 6زجزلعم»۲ ظببتمممت لوس ٩-۳6اهتدادهتع 1875, , 8,



 ۲۸۲ ص ؛ تافاضا و یئاوح ۷,

 ۰ و ناسارخ ییرط زا وکالوه دندرک برح ءادتبا مرحم ۲۲ رد و.دندما
 اضیا) تسا یدضع ناتسرامب هک اجنآ یبرغ بناج زا قاجنوس و وجیاب

 ماش بناج تکرحم وکالوه مصت و دادغب حتف زا سپ و -«(۳۸۲ ۲۷۸ ص
 اضبا) دون نییعن دوخ هم رب ارروفکنس و وچیاب 1۰۷ ناضمر رد

 ارهاظ یسا چیه رگید وکالوه دلج خیر اوتلا عماج رد دعبب نیزا و ؛(۴۲۸ص *

 و كرت ماوقاب قعتم دلج رد باتکناه رد لو «تسین هجرت بحاص وجیاب زا
 9۳2 ناب لیف لیصتت نینلا ذیشر اروا دالوا و وا لاوحا همت لوغم
 : دیگ لوغم ماوقا زا توسب موتب عجار لصف رد «تسا

 نایچکتیب گرزب هک یاقوب و هدوب عاح و دگرزب ریما هک نادق و»

 یاتکوآ تسا هبج ناشیوخ زا وجیاب «دنا توسی زا زین نایون وجیاب و هدوب ۱:
 ناموت نآ زا دعب و هتسناد هرازه و دوب هداتسرف مب نوغامروج اب اروا نااق

 رمور هک هدومن تاهابم و رورغ نادب و نینادرگ لیا ارمور وچیاب و هتسناد
 تناسر اساین نینادرگ راکهانگ و هتشاد بلط اروا ناخ وکالوه مدرک لیا نم

 رس نآاق وککنم خیلرب کحم ارناموت نآ و نتسب مان هبن كي وا لام زا و

 هتسناد هرازه و هدوب كادا نایون وجیاب رسپ و «هتسناد نوماریش نوغامرج ,م
 لا دلخ [تازاغ] مالسا هاشداپ دوب مور رد هک شیمالوس كادا رسپ و
 ,اموت ریما اینآ هداد راوس رازه جنپ و هد ومرف یشیماغرویس اروا هکْلم

 هانگ نادب و تشکب ارروقوجوب و راجنایاب و درک نوگرکد لد و هینادرگ
 «(۲۸۱-۲۸۲ ص ۱ ج نیزرب حبط خیراوتلا عماج) , « دیسر اسایب

 اب

 و اس یا ایت در فی نویسم یق تسسبا سرب یی رس یه سس ی تا ی ناب نی کم کس و را قلا یاس هو ام 2

 دان ب) ۸

 . رات هک ۲۳ قلا عیبر و وکالوه نهم رب ماشب تسوا تکرح خیرات هک

 ؛۲۱) ةرو رضلاب تسا هدوب هداد یور تسوکالوه دوخ تافو

 8 رصتخم :لیذ ذخاب دوش عوجر نابون وجیاب لاوحا جاوس زا عاللطا دیزم یارب ()
 ۳ كس (نا تمس رففب عوجر) یی نبا همانقوجاسو «(نآ تمس رفیفب عوجر) یربعلا نیا لودلا

 ۰ ۱۱۸ ص رسرتاک عبط خیراوتلا عیاچ و ۰۲۲۵ 4۲۳۲ ۰۳۲۰ ص هعماجما ثداوح



 ِ : ۳۸۳ ص «تافاضا و یئاوح

 تناورب و «تسا هدوب 104 هنس رد.۲۸۷ ص همانقوجلس رد یبب نبا جرصتب 3

 عماج تیاورب و ۳ هثیب ! زود 1۱+۶ ص لودلا رضتخ رد یربعلا نبا 3

 ؛(۵0 :هنس رد ۲۳۲۰-۲۲۹ ص رمرتاک عبط خیراوتلا

 10 هنس رخاوا رد دادغب مفاب وکالوه یزعلا مزاج تقو رد سپس و -. . 

 مور رد ناشیا تروب هک نایون وجاب و نوغامرج یاهرکشل ات داد نامرف 1

 هتشذگ لصوم رسج زا و دنیا لصوب لبرا فرط زا هنمم رب دوب نیعم "

 «(۳*۳ ص رمرتاک عبط خیراوّلا عماج) دنک لوزن دادغب ینرغ بناج زد "
 دوب هک یدعوب نیون قاجنوس و روم افوب و نابون وجیابب 1 مر من رد ۱

0 

 " فصقنم هبنش هس و دندیسر یسیع رهن دودح هتشذگ هلجد زا لیجد ءار زا

 رد قعی دروم نیرد ارخیراوتلا عماج بحاص هک مک 5م یرو | قاب تای ت 9 ۱

 رارق زا تسا هداد یور یبج رایسب شحاف طبخ مورب وجیاب مود یب شک کیا یزرف 1

 وا نینخ و نسخ فن رد هک هدرک حیرصت لصف نیا یادتبا رد کت ۲ زا ی 3

 تقو نآ رد و» :(۲۲۶ ص) دیگ تنگ زاب مورب رکالوم نامرنب نابون وجاب هثامتس 3

 نایون :وجیاب اب غاد هبوک :عضوب دوب نیا هالع سس ورسعیک نیدلا شان مور ناطلب 8

 ِِ نت ودر سس اغو لدق و تفکی | ارمور تمام وجیاب دش هتک داد فاصم

 تافو 144+ هنس رد خیرات_ نیزا لبق لاس هدزاب ورسخک نی .دلا کیا ناظلس کن آ ۱

 ثایغ ناطلس اب نایون وجناب کنج و 81۱۹:۲(1 یشاب رجنم و 2۸۵ هی زگ) هدوب هقون ال

 رد تسا هدوب ناریاپ وکالوم دورو زا لبق لاس هذراهچ غاد هبوک رد ورک نیدلا

 فا ننپ هک وتجم نیا و4 ۱۳9 هیت زد 0 یسباب عوجر) ۶ ٌهتس مرحم 1

 ورسخبک نیذلا ثایغ ناطلس اب دوغ مور هقجالس اب نایون وجاب نازیاب رکالوم دورو "
 | رپ اب هکلب هو. مدوب هدرک تانی خر نیزا لق ناسدواب نبتک هند ٩ ٩
 دف باز 102 هبع ناضمر ۲۳ نج درب 154 اکخ) لا یشداعما دا یا

 رصتخم) 0 هینوف شیب ام .دوب ناطلس ناخ رد هکلب دوبن زی غاد بک ید و ۷

 و نیدنچ یواح خیراوتلا عماچ لصف نیا دوشیم هظحالم هکنادچ سپ «(+۱۲ لوالا

 اروچیاب مود یک .نکشل خیراوتلا عماج هک ب تسا او و ؛ تسا گرزب .یایسب ۶ شحاف

 ؛تسا هک هامکا 1۸۳۷716۶ ردتکلم نامهب:وا لوا.یکا رکشل اب 166 رد مدرب



 ۸ ص ؛ تافاضا و یثاوح ۸

 ۳۹ 0 ثای , اطلس اب )۶۱ هنس مرحم 1 رد و دیسر مورب 4.۰

 هسوک رد مور هقجالس زا لّوا دابقیک نیذلا لر ۳ 1) نا

 ۱ 4 (۳دروآ لس تو ۳

 ۲۳ بم هبرغ هاب تکرب نت زکم بلج زا کم هک. ها زف ۰

 ۱ . ناریاب نوغامرج اب ن ن زا تیپ هک یاهزکشل و رجیاب ات دش نامرف دیدرک"

 اب دما ناریاب وکالوه نوچ و «۲*) دنور مور بناحم دندوب ومآ نیمز

 دز یو رب گناب دوب تیجنر وزا وکالوه شییرب ناجابرذا زا نایون

 فص مادک و هدرک هچ نیمز ناربا رد وا یاجم وت هتفر نایون نوغامرج ات
 ۳ ت ارلوخم رکشل كتا رج هدروا رد لیاب اریغأی م ادک و هتسکش ۰

 هدرکن ریصقت هک تشاد هضرع و دز وتاو ی

 و مور کیرق اب و را زا و مدفتب هدوب رو دقم هجنآ و

 ی یرایس و قلخ ت تیم ۱ا ی ناک کم ماهدرک یور کلی

 رکشل ت با شپ رد هکر ان شكر یار و ان تا حالس و

 دیامرف دن رهچ تسار هاشداپ ح قاب :هاعسف رفتم ندیشک دودح ن رادب ۰

 رپ تفای نیکست وا بصضعغ را _ نادب « مرادرب نامرف و تنب

 ۱ ۳ هتچ زا تیرقم قایرد رانک ات ارتیالو نآ 1 لب اسم ارت

 و تثگ زاب روف رب نابون وجیاب «ینادرگ صلختسم (*) یراکسل و سنیرفا

 ۱ ۳ و لتق و تفرگب ار ارور تمام و دیشک رکشل مور تیالوب
 رب تسوآزاب و تخت نود هک) مر ابینکرکتل ۳

 ۱۳ یربم نآ () ۰ .۱۵۵یرو ار ناهجن وب ۳۲۹ ص یمن نبا (1)

 ۱ . ۲۲۶-۲۹6۵ ص یبب نیا همانقوجلسب دوش عوجر (۲)
 0۳ساعت عماج و 1۳ص ؟ ج ادگناهج (۵)

 کرد فو «*۷ ص هثولب ماقان عبط وکالوم دلج خیراونلا عماج یف اذک (0)

 «0) راک را و سسرفا :۲۲+ ص



 ۹۷۲ ۲۸۲ ص تافاضا 9 یاوح

 زا زین یو هک (۲)نبون نروغامرج اب اروا نآاق یاتکوآ و توسب موق زا 13

 هنس رد وجاب «دومن رومام مود و ناریا دالب طبضبدوب موق نا روهشم نارادرس "

 فو «واو و مج و هیناتت ةاّتنم *ای و فلا و تّحوم ءابب ذخ الا بلغا یف اذک (۱)

 یشاوحم دوش عوجر « هرفقف نیا لیصفت یارب «لّوا رد هیناقوف ةاتثم ءاتب «وجبات » : اهضعب

 ۲ ح ۲۸۲ ص ۲ج تاعفص لیذ "

 زا تینوس موف زا دوب نااق یانکوا و ناخ زگنچ ربتعم ءارما زا نیون نوغامرج (۲)
 زکشل راز یس اب اروا دوخ سولج لیاوا رد (17-1۲۹) ناف یاتکوا و لوفم ماوقا

 « دون روم ام یفربکنم نیدلا لالج ناطلس بقاعت و (مورو ناریا كلام یفعی) یار ملقاب
ِ 

 هتس رد و دا طبض رد هاولد ق عیط) ارور و ناجیایرذ | و ناسارش روما نوغامرج 9

 مانقوجلس زا هکنانچ ارماظ و «دندرب نتخات ساویس یاون ات وا رکفل زا یجوف 1۳٩
 وب ناخم یارح رد نع وا یک وا تروب دوشیم حضاو ۲4۲ ۰۱۸۲ ص یبب نبا 3

 وا یاجم ارنیون وجیاب اذه دیدرگ یلتبم جلاف تلعب نوغامرج رع رخاوا رد «تسا "
 هاظ و مدرواین تسادب یئیاج رد ار نوغامرج تافو خیرات « دنداتسرف فكرغ دالبب ۱

 اجیرص ۲۲۶-۲۸۵ ص ييب نبا زا فرطزا هچ هتفای عوقو 14+-۱+1 تاونس نی ام

 نابب وا زا یسا ادبا و الصا رگید دعبب ناخ كوک تنطلس زا خیر)وت بتک رد رگید

 كوک سولج یخ نه ۲۱۲ :۲ ادگناهج زا یعضوم زا هکلب هوجولا نم مجوب دی 1
 بیس داتسرف زما مثخ یاهکولا اراصعتس] نیتولل ربماد» ناخ كوک دیوگ هک ناخ ۶

 هک دوشم مولعم هحارصلای بیرقت «تفگ ناشیا زا نوغامروج رسپ نوماریس هک یتیاکش
 شف وا وگو تاون رخ و نا ۰ هاتزک تنطلس رد زد 7

 «(نآ تسرهفب عوجر) ۲ و ۱ ج ییوج 2 لیذ ذخاب دوش عوجر و 3
 ؛۲4س[ ۲4 ۳۰6 ۱۸۲ یبپ نبا همانقوجلس 4۲۲ ۱۲۸۸ ۲۸۷ یرصان تاقبط

 ؛۱۱۶ هعماجا ثداوح «۲۱۸ ۰۲۱۱۰۲۱۵ ص ۲ ج دیدعلا يا نبا "هغالبلا جم حرش

 ۳۹:۲۷ ۲ ۸ هشولب عبط و۰۰9۱: نیز عبط خراوتلا عماج »1

۹ ۲ 46 



۱۰ 

 یک دما دان روش تحیصت نوچ و» : دیرگ هک اجنا

 ؛« نیون قاجنقس ناونعب ۲۰۲-۲۰۹ ص قیاسب دوش عوجر ۰

 ۲۷۲۳ ص « تافاضا و یشاوح 11

 . هچ هریغ و مظننم بحاص لّوا یزوجما نب جرفلا با ول روهشم ذجهن تسا نود
 متنگ هکنانچ یو تافو هکاریز تسا مدقم یدعس رصع رب ربخآ ی نیا رصخ

 فالتخاب ی كعس بنافو و قلا د ون نس دودح رد هدوب ۹۲ هد رد

 . تافو زا دعب لاس ٩۷ یا ٩۳ ینعی) 9ع ای دا ای 1٩۰ هنس رد تایاور
 اعطق کلم یزوجما نبا تأفو نیح رد یدعس نیربانب و «(یزوجما نبا

 هدوب لاس درخ تیاغب یلفط هدوب هش ۸ رگ ای هدوب نشن دلوتم چیه اب

 ارهلاس دون ۳ نبا دننام یبرتح سم خیش تبحص كرد یتسیاش و

 جراخ رع تسا روپشم هاوفا رد هکنانچ یدعس یارب هکنا رکم تسا هبشادن

 یدا هک یلیلد چیه عقاولا یف هک عوش لئاق لاس تسی و دص تداع زا

 . نب جرفلا وبا نيا هکیتروص رد «تسین ماف نآ نا رب دومن ناوت نادب ینانیطا

 وا لتف جا ادیب وا تافو غیرات و خیش اب رصاعم ۳ قد یزوجما

 ۷ تسا هدوب 101 هنس رد ینعب ناتسلک فیلأت لاس ناف رد لوغم تسدب

 تیاکح ناه ءانثا رد خش تیب نیا رد «بستحم» ناونع كش نودب و

 ۰ حج
 >ِک ار تمسیبم دراد رو دعم در وجح تن

 . لغش متنگ هکنانچ هک هدوب یزوجما نب جرفلا وبا نیه یسر هنیظوب هراشا
 ؛۲۱) تسا هدوب ضونم وا نهمب دادخب باستحا

 وزا لاجا لاح هجرت یارب «نیون قاجن وغوس ۰۲ س ۲۸۲ ص

 جار 9 هلاتم قایتعا لاقا یراخ سانع ازریم یافا نم لصاف تسود ()

 ةيرج ی نراتسلک رد روکذم یزوجنا نب جرنل | وبا نیا تیوه ینعی عوضوم نیس

 کی رد دو و هام جرات هفاتخ دب و دناهدرک رشن یسمش ۱۳۱۱ هد راک «ناریا»

 ؛ دنا نش هنکن نیا تنعلم هک دنشاب یک نیلّوا ناشیا ایوگ و ؛ تسا تناغن مرظن



 10 ۲۸۳ ص «تافاضا و یشاوح

 یبحم نب نما دبع جرشلا وبا نیدلا لاج رگید و « دشن مولعم یزیچ

 . یو هک یزوجما نب نمحرلا دبع جرفلا یبا نیذلا لاج نب فسوی نیذلا
 ردارب و ردپ دننام زین وا و هیرصنتسم هسردم سردم و روهشم یظعاو زین "
 ۱ نیشلا لامج ییا دوشیم هظحالم هکنادچ و (۲۱)تسا هدوب دادغب بس 8

 , جرفلا وبا نیدلا لامج دوخ روهشم دج اب مود یزوجما نب نمحرلا دبع جرفلا
 تازیم حیج رد هریغ و ظتنم خیرات یفجاتض رییک یزوجما نب نهحرلا دی

 ؛تسا هدوب دب اهغیعب  تبسف ِ بقل او :هیلک و مس ۳ 1

 فورعم تیاکح رد هک منکیم یروا دای ارهتکن نی تبسانم نیاب و

 نب جرفلا وبا ۳ ی : دوشیم عورش و هک (۰ نت 13

 ۰ یدرک تزاشا تا و .تولخم و یدومرف عایس كربت ها هجحر یزوجلا " ِ

 وبا زا خیش دارم 0 !اط سوه و اه دی بلاغ مابش ن ناوفنع

 یزوجما نب جرفلا وبا نيه هه و كش چیه نودب یزوجما نب جرفلا

 دوش عوجر مود یزوجلا نب نجرلا دبع جرفلا وبا نیا لاوحا زا عالطا یارب (۱)

 ۱۷۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱2+ ۱۲۲ 4۱۲+ ۰۱۰۱ ۸۲ 4۷٩ ۵۵ ص هعماجملا ثداوعت

 ؛0۰ ص یطشلل ةلبانسا تاقبط رصتخم و ۲۲۸ 4۲۷۷ ۰۲۱۱۰۲۰۱ ۱۸۶+ ۱۸۲ ۷

 «مود باب زا مد تیاکح (۲)

 دایزو مک نودب و ًتیع نش لقن نتم رد هکنادچ تیاکح نيا یادتبا ترابع (۲)

 زا ۷۱۷ هتس والا یداج:هخّروم خیش تایلک زا ییدق رای هچسن اب تسا یباطم

 یاحم هعوبطم خسن رد لو «(۲۷۶ قرو ۸ یسراف هیت یا ۳ هناخمانک خسن

 یزوج نب جرفلا وبا نیذلا سمش لجا خیش ارم هکنادنچ» : دراد نییچ روکذم ترابع

 ود زا مادکچیه بقل هچ ثسا شخاف طلغ و خاتسن فیرحت کی ترابع, نیا و « <

 بقا لب هدوبن نیّذلا سم «هداون و ٌدج ینعی) ریغد و ربک یزوجلا نب جرشفلا وبا
 ینعی رییک یزوجمآ نبا طبس بتل نیا سمثو «تسا هدوب نیذلا لاج تنگ هکنانچ ودرم
 نیا هینک یو هدوب نام ارم فورعم خیرات بحاص یلثژف نب فسوب وا هداز رتخد

 هدوب رثظلا وبا هکلب هدوبن تسا ناتسلگ هعوبطم خسن موع رد هکنانچ جرفلا وبا ریخا
 ٌهعوطم خسن ترابع درشیم هظحالم هکنانچ سپ «(۲۹۱:۲ و (۲۰۲:۱ ناکلخ نيا) تسا

 ؛ تسا جرص یاطخ و فرح و دساف لکی و تسین .ریذپ حیحصت یلیوات جیم ناتسلگ

 تن نخ بس اد خا تیع یو بک نیو نوشت ید نیش تن یا
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 3۳ ۰ ی داب یدرم دش دنا ترافس ناونمب تفارطا یاولم درتب
 "دسر ق دادغب و رد 1671هنس - 3 و ۸: هنس ی

 ۱ نم 2 ممعتسم تر زا ی ق هدوب ۳ 2 هی رهشب هسردم سردم
 ترافس ناونع هلب ن زا هرصاحم ءانثا رد زین و 2 وکالوه لوصو زا
 زین اعو ةیماجما ثداوحما بحاص تراپرب « دوم ددرت روبززم هاشداپ دزنب

 لتقب دادغب حتف یاصحال و َّت ال نیلوتقم وزج رد نا اردارب و ردپ دننام

 ت رد اصنش دوخ هک یی نیدلا ریصن هجاوخ خحرصنب لو 2۳ سر

 ۱ ومأم سپس و مصعنسم اب هرياخٌهطساو وکالوه بناج زا و رضاح دادغب

 ۳۳ یناورب ننه و ۳ اتکناهج لیذ رد هدوب مدرب ناما نداد

 فرش لوغم ءارما زارومت اقوب ۰ ص رمرتاک عبط خیراوتلا عماج رد نیدلآ
 درب رتشش و ناعشز رخ دوخ هاره دادغب هرصاعت ءاننا رد نیک نیدلا

 کی بیرق ینعی لو جیبر مدزاود رد روم ًاقوب و دننک لا اریاون نا

 هجرت بحاص سپ نیرب انب و دون تعجارم وکالوه هاگرکشلب دادغب حتف زا دعب

 ۲)تسا وین نما رزق ها رد ارهاظ ی ماع لی م دادغب حتف عفوم رد

 ناشیا هک هدوب زین رگید ردارب و رکن ۳ ذع یا فرش نیا

 3 (8) دناهیسر لتفب 7 هنس لیاوا رد دادغب هعقاو رد ردپ دننام ود ره زین

 ۱ وا لاوحا زا نیرب هدایز هک (")یزوجملا نب مرکلا دبع نیئلا جات یی
 نجرلا دبع وا ردپ لاح هجرت رد ۲۰۲ ص ۱ ج ناکلخ نیاب دوش عوجر ۷

 ۱۰۲۱۰ 1۸۵ 1۱۵ ۰۸۱ ۰5۹ ۰۲۲ 4۱٩ «۷ ص هعماجلا ثدارح و «فورعم یزوجا

 ۰ ۵۰ص قشمد عبط لطعلا لیج خیل هلباصما تاقبط رصتخم و «۲۲۸ ۲
 ؛ ۲۲۸ ص هعماجما ثداوح (۲)

 ۱ دوش عوجر هجرت بحاص یزوجلا نب نیدلا فرش لاوحا زا عالْطا دیزم یارب (؟)

 اولا عماج و +۵۲ یرغنلا و ۰۳۲۷ ۲۱۹-۰۲۲۰ ۰۲۰۸ ۲۸۸ هعماجما ثد |وجم

 . ۵۰ یطفلل ةلباتحما تاقبط رصتختو ۰۲۱۰ ۰۲۹۶ «۳۱ ۰۲۲۱ ۰۲۳۲ رمرتاک عبط
 49۰ یطشلل ةلباتحا تاقبط رصتخم و « اضیا (6) ۰ ۰۲۲۸ هعماجلا ثداوح (4)



 1 ۲۸۱ ص ؛ تافاضا و یاوح

 ۰۲۸۹۰۳۸۷۰۲۸۱ ص ۲ ج و ۱۵۲ص ۲ج ینیوج یادگناهج ۰۳۷. ص 1

 ۳۲۰ 4۲۹ ۳۷ ۲۰ 4۳4 4۲۲ ص هتکلک عبط یرصان تاقبط

 رسرتاک عبط خیراوتلا عماج 4۷+ ۰4۷۲ ص یربعلا نبا لردلا رها
 سر

 رگید دلج و - ۳۹۶-۲۹۸ ۰۳۸۲۰۳۷۸۰۱۲۰۵ ۲۹۶-۳۹۸ ۰۲۲۲ ص

 ۰۲۵ ۸۲۱ ۰۲۷ ص فاصو خیرات «۳44+-۳4۳ ص هشولب عبط باتکناه زا

 ۱۰۳ص دادنب عبط طَولا یازّرلا دبع لضنلا یبال ةعماجما تداوحما ۷
 وز هبهیم ِ

 و۱ ص هیزگ خیرات ۲۲۹-۲۲۷ ۰۲۲۰ ۰,۲۸۱ ۷

 قئافد یف رارح۷ سنوم ۰۱۰۷ ص ندیل عبط بولقلا ةهزن ( ۸۱۰ ۴

 ( 0۰۰/۸ ص فراعم ترازو نیکغ هخت یرجاچ ردب نب درج فیلات راعش

 ۱م حاا ا غرویزرطپ عبط ؛دارکا خیرات رد یسیلدب ناخ فرش همانفرش

 موحرم ءاحصنلا عیجم ,«ناده» ناونع رد یزار دحا نیما ملقا تفه

 «(یناموا ریثا لاوحا حرش رد ربخا ذخْأم ود ره) ۱.۰۰۱ تیاده

۷ 

 نکا فرغ دارم «نیدلا یعرس زوج نا اس ۱۱ 8

 دبع جرفلا با نیدلا لاج نب فسوی دّبح ییا نیدلا یح نب هّلا دبع

 ۱« یزوجما نب نهرلا دبع هجرت بحاص دج ( تسا یزوجما نب نهرلا
 7م 1 ۳ ۰ ۰

 هنس رد وا تافو و تسوا فصو رد باتطا هند ره زا قغم وا ثرپش

 ذاتسا یزوجلا نب فسوی تیدلا یحم وا ردپ و  ؛دادغبب هدوب ۷

 هفراط س)ردت و دادغب باستحا ط 3 هوالع و دوب مومتم (۲)رادلا

 ۲۰ هنیلخ بناج زا ابلاغ و هدوب ل کس یو نهمب زین هی رصنتسم هرم هک هلب انح

 « تسا « هاش ناملس» فیحصت عضوم ود نیا رد «هاش ناملس» )1(

 یک هفیظو زا هدوب ترابع 40۷ : ۰ یثعالا حبص رد یدیشقلق ریضتب راذلا ذاتسا (۲)

 یو "تهعب نا باسح و طبض و لاوما یرادهاگن و هاشداپ جرخ و لخد تبقارم هک



 ۲۸۱ ص «تافاضا و یثاوح 1۲

 مسرت گنج رهش ز نیک فص رد ای « مسرت (۱) نز هاپس زا نم هک ااح
 ۳ مزت یگنز ز هک لنط ككدوک هن , یناسرتی هچ مگنزب ءاش یا
 ۱۳ تاب نیا صاح ناعاتم زا فورتم رعاث یناموا نیدلا ربثا و

  «مجعلا نم رعشلا لها» لصف رد نیرگ خیرات رد ؛تسا هدوب هجرت
 ۱۳ انموا و ناده ثیحاب تسا یهبد ناموا «ینام وا ریثا» :دیوک

 . رد ناخ وکالوه دهع رد دراد بوخ راعشا ناتسدرک عاح دوب ۱۳! ءویا

 ۳ ناموا ریثا ناوید زا خسنب یسرتسد ًالعف روطس مقر هناتخدب ,«تشذگ

 1 ِ تاعالطا ءراپ روبزم رعاش دیاصق یضعب یور زا متسن [وتیم دیاش ۷ و مرادن
 ِ «مروایب تسدب همجرت بحاص هاشنایلس لاوحا عناوسب مجار رگید

 ِ 3 هاشناملسب مجار هلاثم نیا ریرحن رد ام 5 یذخآام ی 0 ۰

 ز ۱ ماهدون هدافتسا وا هلیبف ای وا نادناخ اب مدیا كم مچرپ نيا

 ۱ «۳۹۳ ۰۳۸۲۰۲۸۲ ۰۳۷۷ ۲۸۲ص یدنوار رودصلا ةحار : تسا لیذ رارف

 ِ ۱۱ ج) ۳۲۸ 1۲۴ ۰71۰ ۵1۸ 66۲ ِتاونس ثداوح رد بت نیا

 ۰ قبز ۲۳۳۲ ۰۲۱۳ ۰۱۳۹ ص 5 ۱۷۷ ۰۱۰۷ ص
 ۲۰ ۱۰۰ قرو ()ندنل ةهناگي هخسن هّیقوجلس خرات رد ینیسح نیذلا ردص »۰

 ۲ یون زا یربکتم نیدلا لالج ةريس ۱۷۷(۰ص روهال دیدج عبط قباطم)
 ۲ ج رصم عبط دیدحا یا نبا ۰۲۱ ۲۱۰-۰۲۱۱ ۰۱۸۷ ۰۱۸ ص

۲۱ ۱ 7 

 ۱۳۳ رد را مات هک تسا کنز نی دمم كباتا رسب گنز نتیزا دارم کش نودب ()

 ِ زا تبحص هک تسا ماو ترابع قایس زا هچ دودوم نب ین ز وا رد هم ۶ ص

 . ۷۱٩هتس رد دعس كباتا ردپ ينز و (1۲۲--۹4) تسا گنز ني دعس كيات| تنطلس دهع

 «(15۰ ص فاصو) تسا هدوب هدون تافو دوخ رسپ نیا سولج زا لبق لاس ۲۳ ینعی
 9 ۸۱۶ ص ندیل عبط ()

 ۳2را یرایسب رد لو تسا طفاس یپاچ ثیرگ جیرات هخسن زا «هوبا» لک ()
 ۱ 860۷۲۵ 0۲. 7 تمالعب (4) « دوچوم بانکی ۲ طغ
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 1 ۲۸۱ ص ؛ تافاضا و یثاوح

 قباس هکنانچ تاج رک زا هاشداب ردب نب , لیلخ نیدلا مات هکنا وا و

 تیتفایداب دخ هتفک ۳ هنس رد هاشناماس اب وا مدوف رانا

 دم یزق ریا رب داف یک نی ووعسم نیدلا رب شیدا كچوک را
 ماهناختلود نی ت و تشاد هضرع و تفر ۲۱)ن و

 هود اروا دوم ساملا رکشل ددج و تداوم مصخ ددم هفالخا راد زا

 رد : وکالوه زا دادنب صالختسا تمق وب و نار 1 وکالوه تم دخ

 ارتا تسگرزب نخ" نیا تنگ وکالوه «دنهد ودب ارهاشن املس ات تساوخ

 نیذلا ردب تسگ هتفک هاشناعلن و دش رخسم داذخ نوج ؛دناد یاد

 ار تعامج نآ وا و دنداد ودب هاشناملس یاهناخ ات درک تساوخ رد دوعسم

 ۱۰ رتخع ارناشیا دش تادابا ز زاب دادفب نوج ات درک تیاعر و درب ناتسراب

 تماقا اجنیا هکره و تّسا تزاجا تسا دادغب ی)وه ارکره هک دینادرک
 ونوفن نا ۳۹ یه و دننفرب :یضعب مک حاکت دوخ یابرقا اب اروا دیکیم

 (۲۲) دما نادنزرف ارناشیا کما ناشبوخ و نارس حاکن رد

 ز هدوب لاک و لضف لما زا مولعم رارقف زا هجرت بحاص هاشناملس

 ۱* ابر كي «تسا هتشاد یفاو هرهب زین موجن مع زا و هتفگیم وکین سراف رعش

 د وا مانب زین لیذ کبد یابر و «تشدگ 2۰٩ ص رد اقباس وزآ سین

 هخسن ) تایعابر لصف اد یرجاچ ردب شب 5 رارح۷ نیلوم تاک

 مجرب نب ها۵ سه: : هص و 9 | روطسم 0۰۸ ص فراعم ترازو یسکع

 ی تر دعس کكلياتا دنب رد هک یتقو رد دیامرف

 همانفرش رد طقف «وکنم» هملک یو +۰ ص ۱ ج همانفرش و ۲۳ هيزگ خیرات (۱)

 ؛درادن عوبطم ةیرگ خیرات رد و تسا

 ۰-۶-۱ ص ۱ ج همانفرش و 0۲-٩9۹ ص نی رگ خیرات ۲)

 یک ذ ناتمرلب قتز نب دعس: كباتا یانیشک رکشل زا یی ۷

 لبادا یتسافاب دما تسیا مخرب فضف نامپب ؛طوبیم طیف نم اخ ها اف هک و

 ؛(۱96/ص فاّصو) تسا 1۳۴ لا ۰۹+ دودح زا ینز نب دعس



 ۳۸۱ ص ؛ تافاضا و شاوح ۹

 مات دجم هتفرگیم ماجنا ارفس ددرت و لسر لاسرا طسوتب هک مصعتسم اب دوخ

 رادتاود و هاشناملس ینعب روبزم رفن هس نیه نداتسرف یکی هدونی اضاقت وزا

 اضاقت نیا لوبق زا رابره هفیلخ و )وا روضحم دادغب زا هدوب ريزو و كچوک

 دادتشا ماگنه رد هرخالاب هکن ۱ ات. دشیم كتسمم ریذاعم عاوناب و دزیم زابرس

 زا رکید یمج اب ریزو جورخ و لوخم هبلغ تاراما روهظ و دادغب هرصاح «
 هک ارهنیلخ تاود ناکرا را کاله روت ناعا

 سونرد نبا و یزوجما نيا ینعی دناهدوب نیب. رد تارکذم غالبا هطساو

 ِ ربپش كجوک رادتاود و هاشناملس بلطب ار ناوید بحاص نیدلا ی

 ناشبا داد هزیاب. و خبلرب ارناشبا راهظتسا و رطاخ نکست تهج و داتسرف

 دندما نوریب .دادغب زا 107 ٌهنس رفص هّرغ هبنشجنپ زور رد یاوخن یاوخ ۰

 كيرچ هکنیا هناهب اردوخ عرخ و ناقلعتم ات داتسرف رهشب ارود ره زاب و

 رد تثو توف نودب روفلا ف و «دندروآ نوریب تفر دنهاوخ ماش و رصم

 عابتا عیمج اب! ارروکذم ریما ودره نآ رفص مود هعج زور رد ینعی زور ناه
 سک دصتنه اب ارهاشناملس و «درو | لعقب ناشیا مثح و زکشل و ناقلعتم و

 تنگ وکالوه دن دیسرپ نخ و دندرو | وکالوه روضع هتسن تسد براقا زا ۰

 ففاو كلم سوجن و ی لاوحا رب و اهذوب تفم ام و سانش رتخا وت نوچ

 حلص ءار زا ات یدادن دنپ اردوخ مودخم و یدیدن اردوخ دب زور هنوگچ

 دوب تداعس.یپ و دبتسم هنیلخ تفگ هاشنایلس «یدومن تردابم ام تمدخم
 دیهش عایشا و عابتا تمام اب اروا ات دش نامرف ؛ دینشین ناهوشکین دنپ

 ولو نیذلا ر ذب دزنب دنداتسرف لصوب اررادت)وب و هاشناملس رس و ؛دندرک ۲,

 ارناشیا رس ناج م زا کل تسب رگب دوب تسود هاشناهلس اب نیدلا ردب

 ((۲) درک رادرب

 بس

 : خراوتلا ماج و ۲۸۹-۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۱ :۴ ادگناهج لیذب دوش عوجر ۷
 عوجر هزیاپ و خیل رب ریسفت یارب (۲) ۲۹۶-4۲۹۸ ۲۸۲ ۰۲۷۸ ۰۲۲۲ ص رمرتاک عبط

 (۲۹-۲۹۸ص رمرت اک عبط خراوتلا عماج (۲) ۰۳ و۲ هیئاح طبص ۱ج همدنب دوش

 ناز اس زا یوم ین 6

 ۱ و ۱ ور زا و ی را بوی ۱ و
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 و دور فاقنایس شب (نفرس و .دشرگب البلخ نیذلا ماسح و دندش

 اروا یدندروا نم شیپ هنز اروا رکآ تفگ هاشنابلس دنتخونب ارشاهثج
 درک اشنا یابر نیا و ۱۱)تسمابیم نینچ اناه یداد ناما ناجم

 هکر ن و ناربح ردب لیلخ هراچیب

 نک ناهلس . ناوید فک رد دش ه تسجیم ناملس كام شسوه وید

 دوخ 3۹ :۳ دیدحا یبا نبا یرصتب ريخا ُهبراحم نيا عوفو خیرات

 رد ۲۸7۲ ص ةعماجما ثداوحلا بحاص تیاورب زین و هدوب عیاقو نیا رصاعم

 : ۱ یمیلدب همانفرش و ۳ نیزگ خیرات تیاورب و «تسا هدوب 14۳ هنس
 14. هنس رد ۱۳۸۵ قرو ندنل هخسن یراثغ دما یفاق یارا ناهج و

 ۱ اس کاج مرد تا زانتیا یو
 و یباقو هچ هجیتن رد اهدعب تسین مولعم هدوب ناتسدرک دودح رد تسویپ
 دادغب رد اردوخ هاگتمافا و هتتفای لاصتا انلخ رابرت شراب هج رگ

 رع ربخا هلاس يسش دو ابیرقت هک منیب ی ردقنیه ؛تسا هدوب نبزگ

 رد یاد خر اوت بک موم رد وا مان دادغب هلیاه هعقاو رد وا لتقم لا وا

 )و سپ مصعتسم دهع رخاوا رد هرخالابو ؛دوشیم هدرب دادغب ءارما مظاعا فدر

 هراشآ نادب زین قباس هکناچ (*ریک رادتاود و "۳ بارش لابقا تافو زا
 كلبيا نیدلا دهاج اب و تلود ناکرا نیرتگرزب زا کی هجرت بحاص دش

 صخت هس ریزو یمقلعلا نب دمحم نیذلا دیّوم و (؟)ریغص رادناودب فورعم
 «دنا نشیم بوسحم تکلم لّوا

 ۲. زا دادغب ریخسنب یعلعف مصن زا سپ وکالوه دک هدوب تبسانم نیمهب و
 تالسارم و تارکاذم عیج رد امئاد رما ءادتبا ناه زا هک یلاطم هلج

: 

 نا ص هشولب عبط خیراوتلا عم ام دوش عوجر ی اقو نیا حرش یارب )۱(

 با نیاز زا هغالبلا جیم :. حرش و ۱-0۵۲ هیرگ خیرات و ۰۲۸۲ ةعماجما ثداوح و "

 دی 0۲, 141 (۲) ۷ ص ۲ ج دیدحما

 ؛0۲--1-*-* صب عوجر [0) ؛۱ 9۰ صب عوجر )



 ۲۸۱ ص تافاضا و یش)وح 9۸

 . كولم زا دیشروخ نب دمح نب رکب يبا نب دمح نیذلا رون نب فساشرگ
 ,نیدلا عاجت : دوب رسپ هس یو زا تی نیل کع و ددربا ترک رل
 تنلا- زا یدنچ زا سپ «دحم نیل رون و متسر نیا فیس و دیشروخ
 نب ردب نب لیلخ نیذلا سم یدرت دا ماعا ینب زا یی روکذم نیدلا ٌرع

 . ناهاوخ اوه زا هک دیشروخ نب دمح نب رکب یيا نب دیشروخ نیدلا عاجت ۰

 درب نوریب یو تسد زا بلغتب اركلم هدوم جورخ وآ رب دوب لوغم تلود

 ۰ فساشرگ نیدلا زع هجوز ,تشکب ردغب زین اروا دوخ لاسکی زا سپ و

 . ْنس رد زونه هک اردوخ رسپ هس هوش لتق زا سپ رک ذلا قباس نوتاخ هکلم
 ۱ دوخ ردارب دزنب ناهنپ دش روکذم قوف رد ناشيا ياسا و دندوب تیلوفط

 ۳ سنا ماسح ةنايم بیس نیدب و داتسرف هجرت بحاص هاشنایلس نیذلا باهش ,.

 . رابکی و یس هاکی رد هک ةبترب ات دش ماف تموصخ هاشنایلس و ردب نب لیلخ
 ۲ و راهب هعلق و داتفا هاشناملس رب مازهما تبقاع و دندرک گنج رگیدکی اب

 هاشنایلس زاب یتدم زا دمب ؛ دما رد نارل فّرصتب ناتسدرک تیالو زا یضعب
 1 ی نیدلا ماسح اب یک درک مارف دروس
 9 لح نیدلا ماسح ۱۳و ی انکشب ار ۱ هداد فاصم

۱۷ 3 

 ِ 3 ۱ یا لا ها ده ات ءتقر تارا نایناین
 ۳۳ الع تیثلا ماح دنا وا کج در رازه تصش اب

 . یاری رد ۷ لوفم زا و دوخ عابتا زا هدایپ رازمه هن و راوس رازه
 ِ .داتفا هاشناملس رب شتتسکنک لّوا رد «دومن هبراحم هاشناملس اب تساوخروباش م

 ۲ زاب هبراحب و دندرک تدواعم زکغل ات درینیب یاپ و دیبنجن یاج زا اما
 اد 3 1 5 هدروخ دگر قالطب لیلخ نیدلا ماسح دنداتسبا

 لیلخ نیدلا ماسح رب تسکش تبقاع دوش هتفک ای رثظم ای دنادرگن یور

 هتشک لوغم و نالسم زا یو رکشل زا رفن دصشث و ِ بیرق هداتفا
 ۰۸۱ هعم جم | ثداوح و ۰:۰ هشولپ عبط خیراوتل عماج )۱(

 ن )۳ ۱3۷/2

 تو اس ی نیا

۳ 

 ۱77 ی



 ۷ ۲۸۱ ص ؛ تافاضا و یشاوح
1 

 تسدب ناشیا ینطاب لیم زا ینازیم و ددرگ تارباخت لخاد نیروبزم نیکام
 «دبان لع عقوم تبسانم و تقو تحلصم یاضتفب وا دوخ سپس و دزوآ ِ

 ینریکنم نیدلا لالج ةريس بابک فوم فورعم یوسن مانب لاف نیا هعرق 1

 رک ید نرابتیم هراپ و نیا ماجما یارب ارروبزم یثنم ناطلس اذط داتفا ۱

 , هاو زا یومن «تخاس هناور نراهفصا بنا .طالخ زا 1۳۷ هنس 6

 دورو ناهنصاب هروکذم هنس زا ناضمر ۲۸ رد نیس و نیوزق و زیربت ۱
 تازک اذم یانب امهلا راشم نیکلم اب لبیر لابرا طسوهب اجنا زا و (دو 8
 بغار ناطلس تعاطاب ناج و لد زا ود ره ناشیا هک دوغ مولعم هدر 1

 ماجنا زا سپ « دنابتاعم و دنسگ تعاج رد زا ناشیا یاسا وحم زا و

  یسقلا لالج ناطلس بناج زا تااسر تم ناهفصا زا یوسن "مع نیا "

 ایم نا : بوصب تولا :هیلیعمما کاولم وا نیا مالع دزنب نرکب ۲

 فرص 3 لیضنت زا عسام یوگتنگ عوضوم ز جراخ نوج هک دون تکرح 3

 ؛۱)مدومن رظن

 تفظم دقم :دادش ند ارهاشن املس رتخد 1۳۵ هنس لو یداج رد ۱

 ؛«رد رصنتسم فورعم ءارما زا ربتشف نیذلا لاج ربما رسپ دبحم نیذلا
 اصابت قاغمللا نیب نتجالا دبع ءاضتلا یضفا روضحم دید روا

 (۲) رانید رازه 1

 شرسپ سولج و 19 هنس ةرخا یداج ۰ رد رصنتسم تافو زا سپ

 زیزو بناج زا ازع هماج رییغت یارب ممّرلا یلع یرادازع مخ و نهم
 ۲. ناشیا هلج زا هک تلود ناکرا و ارما مومب دقانلا نب نیدلا ريصن هفیلخ

 ؛()دیدرگ عیزون تانیرشت و عالخ دوب هجرت بحاص هاشناهلس نیه کی

 نیذلا ّرع جاکن ُهلابح رد نوناخ هکلب موسوم هاشنابلس نآ زا یرهاوخ

 ۲۱۰-۲۱۹ ص اضیا (1) ۰۲۱۱ ص یوسن (۱)

 ۱۰۲ ص هعماجلا ثداوح ۰ )٩(

 «(تسا « هاش ناملس» فیحصت هحنص نیا رد « هاش ناماس 2( ۱۱۷ص ضیا (4)
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 ۳۸۱ ص ؛تافاضا و یشاوح 4

 .متلم هلج زا و دیبز زویزم ناطلسار ابر دلب تا ها صوضخ زد

  ةلصنم كولم دعبب زا نیدلا لالج اطاس هک درب نا یی ریرغ نامید

 ۱ یروبکوک نیا رثظم و ()لصوم بحاص لول نیل ردب یی ارلیذ یاس
 ُ داع و (همجرت بحاص) هویا كم هاشناملس نیدلا باهش و ۱۳ لیرا بحاص

 ۱ عابتا هرمز. زا ۱ ار(؟)دگرزب رل هاشداپ لابجما كلم فسرازه نب ناوله نیذلا

 ۱ 4 زا دعب نم ارناشیا و دیامرفن قایکح ناشیا رب هدرشن دوخ عایشا و

 ۱ دوم لوبق ارهنیلخ تاسیشلم ناطلس ؛.دسانشب زیزع ناوید یایعر و هعبت

 ۱ مارکآ و زارعا اب ارهنیلخ لوسر و دروخ دنگوس بلاطم نآ فاعنا رب
 . حنف زا سپ گو داد تدواعم دادغبب دوخ زا کبد لیوسر سم

 0 او تاسمتلم تباجا زا ناطلس هشیدنا نآ زا رطاخ تغارف و )٩( طالخ ۰

 نابشپ ۰ یزاه نب و نیدلا هو هجرت بحاص زا سح 9 زی

 1 یلق لیم تب و 3 کا زنه و

 زع اذط ددرک هرکاذم لخاد امیقتسم ناشيا اب تسا بناج مادکب ناشیا
 4 خیز 3 ور ناات دناس هناور قارعب لوسر ادتب 3 سیف نیم هک دوم ۰

 ی ص ةعماجما ثداولاب دوش عوجر 16۷ ٌهنس رد یفوتم (۱)
 اک عبط خیراوقلا عماج و «۲۳۷ 0۲۷۱ «۲۳۹ 0۱۹۰ ۰۱۵۰ ۰۱۹+ ۰۱:۲ ۲
 ٩۳ ص هشولب عبط و ۰۲۷۸ 4۲۱۸ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳۰. ۶ ۳۱۸ +۲۹۲ ص

 ۶۱۲-۱5 ص قباسب دوش عوجر (۲) ۵6۰ ۲۹۵-۲۹۵ ۲۱۱۰

 : عوجر ۱۲۷۶ قرو 0۶ 141 ندنل هعتن ارا ناهج) 1 هنس رد ینوتم (۲)

 ۳ لا داع ی نیا ۰0۲۸ هیرگ خیرات و ۲۱۰ ۱۸۷ نیدلا لالج ةریسب زین

 . «وا ردارب هیرگ خیرات لوتب و هدوب فسرازم رسپ ارا ناهج و یوسن لوقب
 والا یداج ۲۸ هبنشکی زور رد (۰) ۲۱۰ و ۱۸۷ نیذدلا لالج ةربس (4)
 1: ادقلا وبا و «(هنس رکذ نونب) ۱۷۸ :۲ ادگناهج و ۲۲۱ :۱۲ ربثألا نبا) ۷

 ۳ هل بار ۱۹۸ یوسن لج «زور و هام نییعت نودن) ٩۳۹ یربعلا ناو
 ؛ تسا مخاو وس ارهاظ نا و دنا هتشاگن 1۳۱ هنس رد ارطالخ حتف



 3. ۲۸۱ ص ؛ تافاضا و یشاوح

 بوسح ناده تسوکح وزج نونکا لو تمأيم راثب ناتسدرک وزج راهب

 ام حیاط ناتسرا ءارما و ناناکرت نيا نیب راوج برق تبسانپ و «تسا
 تباقر ۵ و هدوب رارق رب یثبوخ و تکانم و تلصاوم ۵ هفیاط ودنا نی ۱

 عالق و یضارا رب ءالبتسا رس رب یئاد تشفانم و تموصخ و
 ه تااخد نا رد یو هک هنلتخم خاوس و 9 تیسانک هاشناملس مان ۱

 بتک رد هقّرفتم 11 لا 7۱۰ نییام تاونس ثداوح نر رد هتشاد
 2 لیصفتب دوشیم ید خیراوت

 نیل عشایر وا هجرت بحاص هنیلخ رصان ۰ هنس دودح رد 3

 (۲۱) دوم بوصنم وا یاجم اروا رتکچوک ردارب و لوزعم هیثوبا ناکرت ۱

 ۱: قرکتم نییلا لالج ناطلس تدواعم زا سپ یدنا ۱۳۱ هس روهش رد " ۰

 نآ زا تعجارم ءانثا رد دادغب داوس رد وا تراغ و بن و ناتسودنه زا ۱

 زا رکذلا یباس راهب هعلق كش نودب ینعی] هاشناماس هعلقب یو روبع هیحان

 هداتسرف هاشن املس دزنب نی 9 دو رف 21 یاوح رد هداتفا [ناده بوت 1

 ام تناوج همسرم بلط یزا نوع تا
 ۱۶ غارس دوخ رهاوخ زج ًالعف دشاب ناطلس شارف ٌهتسياث هک اریکچیه هک

 رهاوخ هاشناملس بش ناه رد و داد اضر وا تکان راچان ناطلس «درادن
 ارنزنآ هدرک چوک لزنم نآ زا یدوزب ناطلس و داتسرف ناطلس دزنب اردوخ

 لح بشناه رد رتخدن | 3 دم زا س یا یاجناه رد

 وا و کما عرش وا اریو رو دیاط درخ دن نی اه ۳
 ۲۰ هرصاح ءانثا رد هتسیزن شیب لاس هس رسپ نيا و دوم موسوم هاش راقییقب

 ۲۲۲ تشذگ رد طالخ 1

 تشاد لاغتشا طالخ هرصاحب نیدلا لالج ناطاس هک مایا نیارد مو " 
 هرکأذم یارب یئرافس هنیلخ رصنتسم بناج زا دادخب زا (۳-1۳۷ ُهتس)

 قیام 8 مرف نم نایلسج قفل ۰ هتب ثداوح رد ۱۳۹ :۱۲ ج ريث ۷ نیا ()

 4۱16۲ : :۲ انگناهج و 7 نی دلا لالج ةربسب دوش عوجر ) « دش هراشا نادب زی



 ۰ سم

 و ۸۱۶ ۸۵۰۳ ؛0۵۲ ص هیزگ خیراتو «(راهو) ۲۸۲ هعماجما ثداوح و «(رامو)

 2 وا رب هوالع و « دش دادغب ءارم ۱ ریما یفتم و یضار دهع رد اه دعب +

 1 اقباس و «)تسا یاب هطقن ناه رد (راهب ینعی) مسا نیمهب ٌهبیصق زین م,

 ورا ص تان و یثاوح 1

 ۰ و ۲۳۸ ۰۱۹٩ ۰۱2۷ ۰۱.۲ ص هعماجلا ثد)وح ب # کیف

  ءابب مجرب ۳۷۰ ص ۲ ج دیدحما یبا نبا و ۲44 ص رمرتاک عبط خراوشا
 ۴ رب دام رد سورولا جات رد و «نیفی و عطق وحنب تسا ۵حوم

 نوچ و « ظفاحما هلقن داب !دساب ناکرتلا نم ةفئاط رنج مجرب 7

 زانچ هجرت بحاص هاشن ایلس هفیاط و هداوناخ تماقا ض تقیقح

 زا دارم هک تسین کش ارهاظ سپ هدوب ناده فارطا رد تنگ مهاوخ

 هجرت بحاص دج ای ردپ مس اه سورعلا جات رد ۳ ّ

 ۳ ۳ تزم كلارتا هجهلب (مچزپ) مجرب لصا و - ههبش الب تس
 ؟وخ رب گنج زور رد كارتا ناروالد هک تسا یثحو واگ مد ی

 ۳ كارت ۲ تار تاب هه و فک ناف نا ارذوخ و دندتب

 ک ا ص ۱ج كرتل تاغل ناوید رد یرفشاک دوبح «دنبرگ

 رات | موی لطبلا ه 1 ب شحولا رفب بنذ ذ وا هرز و۶ و مولا عج ۳

 اورعم مالعا زا تسا مولعم هکنانچ زین جی و ( جرب هییست ةيزغلا و

 تسا چوادرم لتاق روهشم عج ما نی ءاب نیموسوم هلمج زا و تسا یکرت

 ۱ ناشیا یاسا هک تسا هدوب كارتا ءارما زا زین رگید رفن نیدنچ مان
 0 ۱ ( تسا تما رّرکم نآ لیذ و ملا براجت

 ۳ هعلق وا 1 یاپ و هد وب ناتسدرک کاح هرت تحاص هاشناملس

 ۲ هک ناده یبرغ لامث یگنسرف هس رد عقاو ")راهو ای راهب هب موسوم

 ۳ ص یسلگداب ثوبلگرم فیل ات مع براجت یماسألا تسرهنب دوش عوجر (۱)
 هشولب عبط خیراوتلا عماجت دوش عوجر ۲( « (ظو«طاععصح) مکچب ناونع رد

 +۲ ص



 ۰۲ ٍ ۲۸۱ ص « تافاضا و یشاوح

 بالا جرب نب هاشناملس صوصخ رد هیشاح

 مجرب نب هاشنایلس نیدلا باپش وه .هاشنایلس «۱۱ س ۲۸۱ ص 3

 موسوم ناکرت ربتعم لئابق زا یکی سیئر (تبسن ءای زا لبق هزمهب) یئاوب 1

 ناشبا مان و دناهتشاد تماقا راتسرب و ناتسدرک دودح 7 هک ویا هب هب

 ه و مثش نورف رد هک یخیراوت بتک رد هّبئاوب ناکرتلا ای اویا اب :ب ظلب
 بز و یدنوار رودصلا ةحار لییق زا هش فیلات یر مع *

 ةريیس و رب را ْرات و هیقوجلس جرات رد نیدلا ر دص تب ات

 یرصان تاقبط و دیدحا یا نبا هغالبلا جن حرش و یربکتم نیدلا لالج

 (۱)همآ ن ۳ ایس) بولتلا ةهزن و نیزگ خرات مد هعماجما ثداوح , و

 ءاب زا لبت تونب « یویا» هب یئاویا 1 ذخام ۳ ۹

 هر ام جبر ما کیا سر و مر 1

 نلبج دالب رد رو اعو هریشع و یو زا هک یداسف و بمذ تیسانک هدوب

 یکی تما ربثا نيا ْیرات رد هبترم نیدنچ هدادیم یور رونب# و ناده و
 0 میاقو رد مّوس و ٩۴ هنس و وات نر 3 و ۵۵۲ هنس 0 3

 92+ فیحصت هیقوف :انثم 3 هب ۳ نحوم : برج تك

 نم ی راوشلا ةدبز و ۰۲۹۲ ۲۸۲ ۷ ۲۶ ص رودصلا ۷ دوش عوجر )۱( ۱

 ۱۲۷ و ۱:۷ ص ۱۱ جربث 9 نبا و ۱۷۷ ص روهال عبط هّقوجلس خیرات رد نیا ردص
 ۱۸۷ ۰۱۲ص فربکنم نیل لالج ةربس و ۰۲۳۲ (۲۱۱۰۳۱۲ ۰۱۳۹ ص ۱۲ جو

 ةفئاطلا مدقم وه و جرب نب هاشناهلس») : ۷۰ ص ۲ ج دیدحما یا نیا و ۷۰

 ثداوح و (*۲* و ۳ ۱ یرصان تاقیط و «(«ناکرتلا نم شو ءاویالاپ ةفورعلآ

 4۱۰۷ ص بول هو ص.هبرگ خیرات و ۶۲ ۰۰ هعماجما



 ۲۸۱ ص اما یشاوح ۳

 ۱ اب اد : 9 رادفرط هک یملعلا نبا ریز و فالخ رب دوب كچوک

 دوب جارخ و هد لوبف و لام لذب 9 دایقنا و تعاطا راهظا و

 نایئاتخ ارف و سراف نایرغلس و مور هقجالس راتفر ریظن ناشیدب

 یاضتفب روبزم ریزو ات دراذگین هوجولا نم هجوچیپب رادتاود و *
 « دیان لع موف 0 هلماعم رد دوخ تینعب قوم یر الی و قو

 وه نامرنب 1۵1 رفص مود رد هجرت بحاص دادغب جتف زا سپ دش

 و یو کا وب ۳1 ۲ هننداتترف لصوع روا رم و دما لتقب

 و دینک رب اروا اهدعب وکالوه هک مان نیدلا لالج دنام یرسپ ۰

 رد تیشیدنا ردغ لوغم اب روکذم نیذلا لالج تبقاع یو دینادرک
 ۱ جییج ۷ مالسلا هیلع نیسح دهشم ترایز و راکش ةهناهب ۲

 ۳ ورلتب ینعب رصم و ماشب هدوم رارف دادفب زا دوخ لاوما و عایشا

 میاغب ربخ نیا عاتسا زا وکالوه و درب اجنلا لوغم ودع ادعا رصم كيلام

 ذگرد تلع نآ زا هک یو ضرم دسازت تابجوم زا یکی و دیدرگر تم ۰
 - (۱)تسا هدوب هیضق نیه روکذم رارق 513

 هعماجما ثداوم دوش عوجر کوک رادتاود لاوحا جناوس زا عالطا یارب (۱)
۲ ۵ ۱۱۲۸ ۱۲ ۱ ۱۳ 

 ۰۲-1۹ ۲۹۲-۱۲۹۸ ۲۷۸-0۲۸۲ ۲۹۱ ۰۲۲۸ ۰۲۲۲ ۲۲۶-4۲۲۸ ص رمرتاک عبط
 یرفلا و ۲۵ ۰۲۳ ۰۲۱ ص فاضو و +۲۷ +۲ ص یرصان "تاقیط و

 نیا رد) ۲۸۰ قرو هروکذم هخسن یدرب یرغت نبا اصلا لهلا و ۲ ۱۱

 | رات رد و نیالا دهاجم یاج هتشاکن « نیدلا .فیس» ارهجرت بحاص بقل ربخا
 اوج رم ن و ««نیل یکر» ۱۱۶۰۱۱۰ :۵ بس هیعفاشلا تاقبط و ۴

 .«(تسا رگید نبخزوم مومع اب فلاخ و شحاف وهس



 ها : ۲۸۱ ص ؛تافاضا و یشاوح

 زا کی 1۳۲ هنس رد هجرت بحاص «دندادیم لیکشت ارفعضتسم هنیلخ

 و دروآ رد ماکت ٌلبح رد ارلصوم بحاص لول نيذلا ردب نارتخد
 هوا ۱ رتخد) تسب نییاک اریو خرس رز رانید رازه ی تب

 رادناود سّربطلا نیدلا ءالع هجوز دش ادب هراشا زین قباس هکنآاو

 « هجرت بحاص دادفب هعفاو زا لبق لاس هس ینعی 10۴ هنس رد «(دوب 7
 بلا وبا وا رتگرزب رسپ هدون علخ تفالخ زا ارصعتسم هک تفرگ میصت
 قفس ترا ارهنیلخ نیتیزو یمقلعلا نبا «دناشنب یو یاج ۱ ار دما

 یک رکدلب راک نیفرط زا و دیدرگ تیزع نيا ءارجا عئام و تخاس هاگ ۲

 هنايم ن رد رنک عج و دآ دید ادب رد یبیلع فو 51

 ۱۰ (۱) یناغماد نیدلا رفش ناوید بحاص یعسب تبثاع ات دندش جورج و هتشگ"

 دن رهش رد و دومرف زازعا و فیرشت هدرک شوخ لد رادتاود اب هنیلخ

 رد و تسا غورد دندوب هتنگ راد تاود قح رد هک نخس نآ هک دنداد رد]

 ؛تشگ نکاس هنتف و دندرکیم رکذ رادتاود مان هنیلخ رکذ زا دعب هبطخ

 ۱: رادناود نیه لوخم اب تمو]ق اقم نارادفرط دما زا ۹۹ دا دغب هعقاو رد

 تتبس "هلک دننام قعب شا رد یی ءوالعب « یسریط)» هب اچ همش هلک نیا عباط اب هه

 عبط خیراوتلا عماج رد و «لفغت الف تسا شحاف طلغ ناو تسا هث فیحصت ناتسربطب

 شما ری کاخ نوتپ رب تسا روطسم سراب نوللا هجرت بعاص مان ۲۶۳ ص هثولپ
 صاوخ زا هک دیدحا یا نبا یئارم زا کی رد یو مان هچ خیراوثلا عماج نیعماج زا

 نیم ۶ دیوگ هک اجنآ نما زا هاتس هد

 دوعتلا و نمايلا دعب نم هامر و *[یربطلاب : نآ یتیم اب نما رد دن و ان

 یار ام 4 تناییالا ی باوئا دسب بارت نبوت هانک و هم 8
 ۹+ ۰۸۰ ۰۲۷ ص هعماجلا ثداوم دوش عوجر هجرت بحاص لاوحا عیاقو زا عالطا

 راّوتلا عماج و 1۸+ ۰۲۲۲ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۱۱ ۲۱-۲۱ ۰۱۱

 ۱۰6 قرو هروکذم هخسن یقفاصلا لهنلا و ۲۹:-۲4۳ ص هثولب عبط

 : < دعرب ۷ صب دوش عوجر )1۱( 1



 ۳۶1 ص ( تاففا و یشارهت 7 9

 لود سرا نر رکذل قا ویا مچرپ 7

 اما زا یکی متفگ ننم رد هکنانچ رم2 ةبقاع ات تفای صاصتخا بّرقت دیزب شیپ
 ۳ ۶ لر ینا هراا دین تای رد وا ات و دم ایم راقب تکلم لّوا هچرد
 رد لالتخا هک دوب وا گرم زا سپ طقف و تشذگیم ماظتنا تیاغ رد یو رییدت

 :اص دادغب یاربک هعقاو زا لبق قنارع داوس رب لوفم رّرکم تالح رد «دون روهظ

 د یو ثافو ؛داد زورب دوخ زا نایاش تامدخ یجحاون دن اوا عافد رد هجرت

 بحاص «لوغم تسدب رهش نآ حتف زا لبق لاس هس دادنبب هدوب 10۳ ٌهنس لاّوش
 اور تافدص و تام و تاریخ بحاص و عاجت و تجه دنلب و ثرطف كين یدرم

 اطابر و دجاسم و سرادم تافرع و هفّرشم "کم و تکلم طاقت زا یرایسب

 ! یارب دون فتو بوعرم تأالختسم و یخارا اهنا رب و داهن داینب ریخما عاقب ریاس
 ۸۰ ۸۷۱ 46-۸ 4۲۶ ص ةعماجما ثد وحم دوش عوجر یو لاوحا غاوس زا

 22۲۲ ۸۲۰۱2۱۸ ۲0۲ ۳۰۰ 41۷1-1۱۷ 410۳ 4۱9۷ ۱۱4-۱۰ ٩

  ص یفح نیذلا بطق زا مارعما ها تبب ۳ مالعالا و ۲۷۰ : ۲ دیدحما يا

 ص یرخنلا و 41۰۸ ص یاف ییذلا فَت زا مارحما دلبلا رابخاب مارفلا ءانش و
 »۹: ض هشولب عبط خیراوقا حس هاج و 1

 لای فورعلا یرهاظلا ها دبع نب سْریطلا عاجش وبا نیذلا ءالع وه (۱)

 ءر هاظد هب زین تبسانم نیم و دوب وا رادتاود و رهاظ هنیلخ كيلام زا ریکلا
 ج اقترا یتلود تاجرد لعاب اجردتم مدولسم و صتسم ده رد و دوب تفورحم

 دص رصنتسم فافز بش رد و دوب لصوم بحاص لول نبدلا ردب رتخد یو هجوز
 اید رازه دصیسب هنابلاس وا هصاخ كالما یدیاع دنیوگ «دیشم اریو دقن رز رانید
 یسوم ماما دبشم رد و دادغبب هدوب 16۰ هنس لاوش هام رد یو تافو ؛تسا تشیم

 ِ تعاوق ارم یو قح رد اردیدحا با نبا و «دیدرگ نوفدم مالسلا هیلع
 "هعفاو رد هک جاحلا رپما دبح نیدلا كافب موسوم هدوب یرسپ اروا و ۲۱۲-۶۵

 ۱  هخن) یدرب یرغت نيا قاصلا لبنلا رد هجرت بحاص مان -- «دیسر لعقب دادغب

 ۱ وطم سربطلا یتعی هش ناونع قوف رد هک مق نیم اتیع (۱۰6 قرو ۲۰۱٩ «راش

 شخ» ینعب و کرت هلوبعم مالعا زا هک تسا سربیظلا فثتع !رهاظ سربطلا و

 : ینعب (سراب) سرب و نفش.ددج. قعب (یکا) لعلآ زا بکرم تسا («دوهف ةّتس»)

 هطس وب هعم ایا ثداوح رد لو ٩ ص ایتوه عبط یبرع و یرت ناجرت) یگنلپ



 22۹ ۲۷۱-۲۸۱ ص «تافاضا و یشاوح

 الب لیوطت زا زارتحا ضح ام اذط تسا جغاو یلکب ییالس تافو خیرات یارب
 2 مدرک رظن فرص تاراما و نئارف نیا لیصفت رد ضوق زا مالک لئاط
 سینن باتکب دنشاب عوضوم نيا رد رتشیب تاعالطا بلاط هک ارناگدنن|وخ

 فوم ناه زا رگید هلاسر و (۱. ص یسیلگنا هجرت) دلونراب « ناتسکرت» ۱
 ه تدالو مداتنه لاس ةماننثج رد هچردنم نایرهاط ٌلسلس خراب عجار 1

 عیدب افا هلاقب زین دوش عوجر « مهدیم هل اوح ۱۷۰ ص۱ج هکدلون

 راهچ یشاوح رب تاداتتنا» ناونعع رصاعم ءالضف زا را نامژلا

 "سو هرامش ۱۳۱۰ هنس نارهط هعبطنم « نامرا» هل رد هجردنم « ةلاقم

 قایبشا لابفا ناخ ساّبع ازریم یاقآ نم لضاف تسود زا ید ةلاق
 ۱۰ 1۳1: هتس اضیا ةمبطنم «قرش» هل رد هجردم تادافتا نآ بای 8
 لاس ۱۲۰ ص هلاقم راهچ یثاوح رد اقباس روطس نیا مار هرامش 1

 ةئاث بس رد فرصت نودب قهب خیرات ترابع نیع لقنب اریالس تافو

 حیحصت نوکاو مشاب نش خرات نبا هلاحتسا تفعلم هکنیا نو دب مدوب هتشاگن 3

 عیدب یافآ ینعی ابهیلا راشم نیلضاف هنالاع تانیقحت نویدم ارتلنغ نیا
 ۱« ود رد اربناجنیا رظن هک مشابیم ینایتشا لابقا یاقا و یناسارخ نامزلا

 ؛امعاقب لوطب هّلا انعتم ذندومرف فوطعم هتکن نیاب رکذلا قباس ٌهلاقم

 شویجما مدقم اما ریما وه «كچوک رادتاود ۰+ س ۲۸۱ ص ۱

 رد «ریفتلا رادیولاب فورعلا یرصنتسلا كیا نمای وبا نیا دهاجم

 هرود رد سپس و دوب هنیلخ رصنتسم نراگتسب ْصاوخ زا لاح یادتیا 1

 1 دعع رخاوا رد اب هدوک ییایافغ 0 اجر دتم مدفتسم تفالخ 3

 اب و دمایم راثب تکلم لّوا هجرد لاجر رظاعا زا یی روبزم هنیلخ

 رادتاودب فورعم یو نیدلا ءالع و (1) یار لابقا نیدلا فرش ۱

 یارش وا یمن كيلام س)وغ) « بارثلا لایقا لئاضقلا وپا .نیدلا فرش وه (۱)

 زا شیپ لو مععتسم دهع رد و دیدرگ یو زکشل رالاس هپب سپس و دوب روپزم هنیبلخ



 ۲۷۱ ص « تافاضا و یثاوح ۸

 او ّیرص اریالس تافو لاس یقه غیرات دوشم هظحالم هکنانچ و
 "رکب وبا هک هتنگ عضوم ناه رد فلوم نامه هکنا اب هتشاگن هئاقلث هنس رد

 ناو سب یضفانت مالک ود نيا نیب ام و ؛تسا هدوب وا درگاش یزراوخ
 > یلاعت وا تسود و رصاعم جرصتب ینزداوخ رکب وبا دوت هچ تسا
 ۳ ب تسا یهدب و هدوب ۳۳ هفت رث 3 ۵ 4 2 رتهذلا ةهیئب

  تسین ههبش و كش چیه یاج سپ « دشاب هدون تافو دوخ دکاش دلوت زا

  اعطق هک ینعم نیاب ی ۱۳ و وا

 .داحا یاج فوم ایوگ و نش طفس خیرات نیا تارشع و داحا بت

 .اهدعب هک هدوب هدراذگ دینس نش تهاشم رّرکم نآ ریاظن هکنادچ 0 ۳

 شومارف و هش ای نشن نآ قیتحتب قوم سپس و دیام هوالع هدرک یتیفحت
 ارهلصاف شن ضایب ی نیا تفام خاتم خاسن ن را زا دعب و دیان 0

 درب و لمات چیه یاچ ریدقت 4 (۱) دنا ۱ هو تفذح تاتو

 :ور تسین یکم ۳۰ هنس دودح زا رتدوز اعطق یالس تافو 0

 .ارروکذم یزراوخ رکب وبا وا درگاش ْنس تاریدقت لفاب رگا هچ دئاب هداد ۰
 .منک ضرف زین هلاس هدزناپ یتح اي هلاس تسیب دوخ داتسا تافو نيح رد

 ره ۲4۰ دودح ات نیم ردق روطب یمالس هک دوشیم نیا یطف ٌهجیتن
 ۱ 7 ؛تسا هدوب تایح رد

 تاراما و نئارف یضعب باسح رب ینبم لالدتسا نيا رب «والع و
 هنس زا رتدوز هوجو رهظاب یالس تافو هک تسا تسدب زین رگید یجراخ ۰

 ِِ هنس ندوب طاغ ینعب بلطم لصا نوچ لو هدوب هتفاین عوقو ۳-2

 3 ۸۰ قرو ِ 207 نیلرب هند و ۰۵ قرو 0۳ 7 ندل هک ینعب هتشاد

 21 ۱ ۲ رپ
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 تزو یع مال دیدشت و نیس حتفب تننک دیابم یالنب نیا وا هدوب 1

 دنک نایب تغل نیا تسوا فینصت زا هکر الا بانک رد و راذغ و مال
 نسب مالملا ةنيدم لا بوسنم تسا فلا مال فینغتب یالس رعاش تسو
 رکذ و ةئاث ةنس یف یفوت تساا خیراتلا بحاص یالس نیسحما للع وبا «دادفب

 « هلضفب ةقط ان هبتک و تسا ینغتسم حرش زا وا لاع ریرفت و یالس یلع وپآ 1

 (۳ی فا فا باک و فمسا۲0) ناتارع ۶ او یرات یا فیناصت زا و

 هدوب یتهیبلا دمحم نب مهاربا درگاش وا و راثلا باتک و حابصلا باتک و

 وبا و تسا روکذم نآ ريغ و (رهدلا ةميتي باتک رد وا راعشا و تسا

 1 «یهتنا ؛« تسا هدوب وا اش یزراوخ رکب

 هک دوشیم مغاو نیارف نیا عومج زا هک «یالسلا یقپیبلا [نیسما-] نا لعوبا»

 رد یناعس لو ؛ نیسح زا مچ هدوب را تیم یتلخآ هبپ :اورب هجرت بحاص هی

 یا نب بل لاح حرش رد ٩۸۲ ۲۷۸: ۲ ناکلخ نیا و ۲۹۱ باسن 4 باتک

 نودب ۳۹ دنا نیمان < یمالس دا نب ۳ نیسحا وبا » اقا ثیّللا نن بوقعب و ةرنص

 ِ وبا» یاجم و هدون هابنشا هجرت بحاص هیک و مان نتبام ربخا فلوم ویا کو

 زا و ام لاوحا ز دا ات کا قامس صوصتع دناهتشاکن *ع نیا وبا» « نیسا

 الف تین نود پاس ۷ باتک رد هچ تسا هتشادن یالطا چه امفتسم وا بلک
 هداک اق یاس وا باتکف) ره زن هچره و هدربن هجرت بحاص زا یبسا !دبا ۰ 1 قرو 1

 ها ۰ ۱ زا لقمس هشت ۵ « لتفی» تبسن رد و ۲۹۱۱۵ «یزج» تبسن رد گلیم 3

 2 هن وز

 / نیلوم نیت فالتعا بجح زی 4 ناسارخ علت اد )
 سقف عاری «نغروم نیمن رفقا تستر و

 9 ایدالا جعم رد توقای و ۲۹:۶ ههیتی رد زین یلاعت قهب خیرات بحاص

 توقاپ و دناهداد تبس هجرت بحاضب مسر و مماپ ۲۰۴ : ۶ نادلبلا مجعم رد ۳

 تبسن رذ باد الا باتو رد یناعمم لو «؛ تسا درج لقت باتکن ۲ زا زن نیدع تارقف

 لا دبع نب دبحم نصما وبا) فورعم رعاش یمالسب ارباتک نيا ۲۰۲۶ قرو «یمالس»
 کتیا رب تا یکید هنیرف زا یا و «كلد ق هنم كف ْلع هداد فنی (یالسلا ٩

 یّشم عالطا نادنچ وا بتک زا و هجرت بحاص لاوحا زا مفگ هنانچ یناعم ِ
 ۲٩ ص + ج () «تسا هتشادن



- 

 ۲۷ ۱ ص « تافاضا و یثارح |

 دم نب دما نب نبسحما لع وبا وه ؛فألس + نم ۲۷۱ ص

 مع ذخأم هک «ناسارخ ءالو رابخا » روهشم خیرات بحاص ی ۱ یالّسلا

 3 ءارو امو ناریا فرش یاون ٌمرات صوصخ رد هدوب رخأتم نیخروم بلغا

 و قودص ین دننام نینلوم زا یرایسب و «کرج  مراهچ نرف طساوا ات رها

 3 حارش یضعب و ینبوج و یضورع یا و ناکلخ نيا و توفأی و یناعم
 ۶ لب و (۱) دناهدرک لقن باتکت۱ زا سر و مماب نیدع لوصف ینیب مدق

 . رابخ# سر رد یزیدرک هک طوسبم و لصنم تاعالطا نع ذخأم بلاغ

 3 و ناسارخ ینعی هروکد ذم یاون نامهب عجار لماک ْچرات ر# ربث نبا و

  نایرافص و نایرهاط تلود دهع رد رهلا ءاروام و ناتسربط و ناتسیس
 ۱۳۳ رکآ هک هدرب سین بانک نی تطق دناهدرک رکذ نایناماس و ۰

 1 ؛ تا هتفر نایم 3

 . یقمب نسحلا وبا فیلات قهبب جرات رد هجرت بحاص یالس لاح حرش

 3 یلع وبا خیشلا » : ۲ تسا لیذ رارف زا وا ترابع نيع و تسا روطسم

 3 و ۱۷-۳۱۸ یم ناریط می قدم خیش زا اضرلا رابخا نویعب دوش عوجر (۷)

 3 ناکلخ و اید ۱ مجعم و ۲۰۱6 قرو « لتنی» تبسن رد یناعس تاستا

 ۱۲ نی بلج و نینیملا وذ ریل لاوحا حرش رد ۵۸۲-۹۸۸ ۰۳۷۹: ۲ و ۷۰:
 ۳ یانکناهج و ۰۳۷ ص یضورع یاظن هلاتم راهچ و «تیللا نب بوتمی و ةرفص

 ۰ لبیق زا خیرات نا مدق حاّرش یضعب زا لفتب ینینم دجا زا ینبب خیران حرش و" ۷۲۳
 0 41۷ :۳ و ۳۹۸ ۳۹۳ ۱۷۲ : ۱ ينامرک و لضاف ۷ ردص

 . هلاقم راهچ یشاوح رد قباس - ۰۸۹۰ قرو 02 8587 ندلل هخسن قهب خیرات (۲)

 . و مدوب هدرک لقن یالس لاح ٌهچرتب مجار ارقهب خیرات لصق نیزا یبسق ۱۳۹ ص
 3 « منکیم لقن اجنیا ارنآ ماق عوضوم تنیمها :هطمایپ نفنکا

 3 ءابدلا مجعم و ۲۹۸ ۰۲۹۷ ص ۳ ار درو رف یهالس بسن و مان (۲)

 3 رعالا ةينی رد و هش ناونع یی خرات رد هک تسا روطسم جن نیپب ایت ۰۱
 ده 1 بوقا ریش نیا بقانم رد و هدرک رببعت «یمالسلا لع وبا» هب وزا ۰: *



 44۹ ۲۷۱ ص تافاضا و یناوح

 ی دپ» درد لب نق با اف ان تاتیا قم زا سپ درب فوزعم هیو رول 3

 مولعم یقیقحتلا یلع میافو نیا مچرات ۱۷ دش نادرک یور رانسا زا و دیسرتب ِ

 دودح رد ناذوسهو نب ْیلع لدق زا دعب ایاضف نیا هه نوچ یو تسین

 عوقو ْرات سپ هداد یور ۲۱7 هنس رد رانسا دوخ لتف زا لبق و ۳۰۷

 ۱ 2۵ ترا و یر دما نرکذب نرخ تم ی و
 ناتسج لا زا یناش و یربخ و یرکذ ارهاظ جراوت تو 7 زا كيچيه رد 1

 : ؛دوشین تفای الصا و افلطح

 نادناخ نیا ءاضعا را ان هک راب نیلّوا هک متنگ لصف نیل لا رود

 ی «دیشرفا نوره دنالخ رد تسا ۱۸5 هنس رد دوشیم هدرب ْرات

 ۱۰ قرابعب و هفیاط نی ارهط یادتبا هک تنگ ناوتیم ییرفت لکب و لامجا وحنب

 اد شرف رخاوا رف هنیاط نیا لایعا ۱ اب عالطا یادتبا ما

 ۲۱1 دودح رد نانیا رکذ زا ْیراوت بتک یشوماخ ینعی ناشیا راک ۱

 ین هد وب

 هنر لا ار نام اس یه نا کس رو سا تا کا

 نادناخ سنا ناسا .هرب ۱ 1
۱0 

 ناتسج

۱ 
 (هدوب تایح رد ۱۸۹ ٌهنس رد) نابزرم

 (هدوب تایح رد ۳۹ "هدنم اور ناذوسهو سو 3

1 
1 1 

 (۲۶۹-۲:۱ ایرف) ناتسج - ۳ (؟۰ ۷۲۰ ابر یر

۱ ۱ 

 "هجوز - رتخد) هبوسارخ زوریفورسخ -

 دورح ً < رفاسم نب دن

 (هدوب تایح رد -ِ_ِ

 « اضبا یلاص جرات )



 ۴۷۱ ص «تافاضا و یثاوح 1

 تولا هعلق رد هستفرگ ارریغص یادب فورعم ینسح مساق نب نسح یو

 لعق زا سپ ات دوبیم راستفرک هعلق نآ ۱ رب ترا دی ادم یتیم

 ۱۶ نت رایدننسا نبا «تفر نالکب هش صلغتسم هک هجرت بحاص

 درک رایرهش نب دبحم دبعنصاب هانپ یاد» :دیوگ روبزم یاد لاوحا

 رب یلع شیپ هداهن رب نارگ یاهدنب و تفرگب اروا دیحم دبهفصا «
 حب رمهاط داتسرف دوب هّلاب ردتفلا هنیلخ بیان ٌیرب 5 ناذوسهو

 دنک هناور دادغبب اروا هک ت تشاذگن 3 ی نب ع شیپ بتاکلا

 و دندرب اجناه یتسرف توااب دوخ ناردپ هعلقب هک تسنا تحلصم تنگ
 كيف نیوزقب ارناذوسهو نب لع رفاسم نب دمح هکیتقو ات دوب سوبح

 ۲۱ « داتسرف نالگ- اب و داد صالخ اریاد زوریف ورسخ درک ۰

 " لوقب زوریف ورسخ نیا «ناذوسهو نب ناتسج نب زوریف ورسخ - ه

 یلاص لوقب و ناذوسهو نب ناتسج رسپ نيدلا ریهظ و رایدنفسا نبا

 ناذوسهو نب ْیلع لتف زا سپ تروص ره رد و «۲۳تسا هدوب وا ردارب
 رع یاوختوخ زوریف ورسخ ۲۰۷ هنس دودح رد رفاسم نب دبح تسدب
 ۳2 لب تیفاع رج را لو دوم هبراخج رفاسم نی یخ اب (ردارب اب)
 ؛ تسشنب وا یاجن یدهم شرسپ نیدرگ لوتقم و بولغم رفاسم

 هدوم هبراجم زین یو اب رفاسم نب دمح «زوریف ورنخ نب یدهم - 7
 نب رافساب هانپ یدهح «تفای البتسا لید دالب ُهيکربو تخاس بولغم اروا

 ۲۱۰-۲۱۱ نیذلا ریهظ و ۲۱۶-۰۲۱۹ ص۱ ج لابقا یاق۲ هخسن رایدنفسا نبا (۱)

 زا سپ ریغص رخص یاد دیوک هک «رصان» 3 دارم سس را هما لیخ ام نی رد)

 تس 0

 وا هچ ی تسویپ رصان ابو تفر نالّگب ناذوسمو نب یلع سبح زا یصالخ
 زا یکی دارم هکلب «تسا دعبب ۲۰۷ عیاقو زا تبصک اجنیا و دوب هتفای تافو ۲۰۶ هنس رد

 ۳۳۳۸ ود ره نیا کد و یا شک صاف رس هل

 «(دنا هدوب "رصانب

 ۹۷۶: ن زا نزد لقنب یلاص خیرات و ۲۵۸: ۱ رایدنفسا نبا (0)

 : « ضیا « 0

 شیت تاک یو رایت اب ۱۳۱ و

:۲ 

 ۳و ۳ ۱

 7 دا 5۲۲ تورا و کا ۱ ۲ ۱ ۱ ۱4و و وا و ۲ ۱ ۲

۱۳/۳ ۳ 



 ۳ ۲۷۱ ص «تافاضا و یثاوح

 و دوم تعجارم اید هالیپ م دید لو 4 تویففت

 هما اضر سا اش مداخ سنوم تعانشب هنیلخ ۳ 1

 ؛دومرف راذگاو ودب اررپما و ناجنزو نبوزت و دنوامد و یر تموکح 3
 لاخ 6 دو هنینکن یوط نادنچ وا ریخا تموکح نیا درک ارهاظ و 3

 ه هتشک ةلیغ باوخ رتسب رد و رد اروا یلید رفاسم نب دبح یو 1
 بلاغ نرظب و متفاین اج چیه رد ار وا لا خیرات « : (۱) فرم رارف دوخ دالبن . ٩

 نیه رد ارهاظ و ۲ سا هدزب نا زا دعب دنا اي ۲۰۷ هنس ناه نراقم 3

 2 فالخ رب هک هدوب لبج دالب رد هجرت بحاص تموکح هاتوک تذم

 ٩ دنا هدوب ناتسربط ام تاداس راصنا زا هه هک دوخ دادجا و ءابآ

 0۱ ص * چ ما براجت (۱)

 نپ لع لتق هک ۲۹:۸ رب نیا وا مبتب و ٩۱:6 هیوکسم قایس رهاظ (۲)

 نیا هک تنضشیا رها یداب رد دنا هدرک رکذ ۲۰۶ هبس ثداوح هلابند رد ارناذوسهو
 او ترابع قحالو قباسب هعجارم درجب لو تسا هدوب هداد یور هتس ناه رد هعقاو

 ان تدا در ۶ هدوب دار نآ زا طقف ۲۰۸ هم دید ره دف زا
 هتفای عوقو تسین یکم ۲۰۷ هنس ریب مدقم وا لنق نیتب و ععق وعنب الا و دلگن نب زا

 نب فسوی تسکش زا دعب هربغو نیوزف و یر زا لبج دالب تموکح یو بصن هچ «دشاب

 هنیلخ هک دوب وا تسکش زا دعب و دوب لبج دالب و ناجیابرذ ۱ دّربتم کاح جاسلا یبا

 اه نم تک چو دریا هو بحاصب اروا وربلق دالب زا یتبسق

 ا و :4٩ ۵ هیوکسم) تسا هدوب ۲۰۷ هنس مّرحم رد روکذم خّروم ود ره حیرصتب

 وا لتق و لبج دالب تموکح ناذوسهو نب ٌلع بصن هک تسا جفاو سپ (۲۸:۸ ریث
 دناوتیغ ۷ هتس رب مّدنم هدوب )زن ام تا تموکحم یو باصتنا زا نسب تسا یهیدب هک

 دعب هلصاف الب ارهجرت بحاص لتق روبزم خزوم ود ره نوچ رگید فرط زا و - «دشاپ
 هیوکسم) دناهدرک رکذ هعقاو نام هلایند رد و لبج دالب تموکحم وا باصتا رکذرا

 چم یذخأم چه رد رگید دعبب ۲۰۷ خیرات زا هکنیا زا زین و ۲۹:۸ ری 2۸ ناو ٩:۱

 ریلناب یو لعق هک تفگ ناونیم دوشیف هید اقلطم ناذوسهو نب ْع زا یربخ و یرکذ
 روم نادنچ لاح یا لع و نآ زا دعب یدنا ای هدوب ۲۰۷ هنس ناه دوخ رد ای هوجو
 « تسا هدوبن روبزم خیرات زا



 سس

 ۱ رب موسوم ةیوب لا لاجر زا 2 ده سام هک همان ز
 ۲ هراط دالب تبختباپ نا هر

 1 ۲ نایع رد نادلبلا # ارهمان نآ نیع توفای و (۱) هیشاکن هدوب نلّوعشم

 3 ۳ .بطام تفم هک دیار نینچ اجرص یی ۱ هدرک لقن (۲) « ناریس »

 . یا] مج تس » :هصا و تسا وب لانم لهچ ناذوسهو نب ناتسج

 )ید كلم ناذوسهو [نب ناتسج :مع] تانسح ةلصاوم یا [ رکنک لآب

 :  باجتسا تولا ةعلق تخا ن ناریس نا یار نی ةنس نیعبرا كللم دق و

 ۴ | رد بلاغ ّنظب قوف رد روکذم حرشب ناتسج تافو نوچ و 2 ول

 رب انب یو سولج سپ هدوب هداد یور (؟.۰۱-4) رصان تنطاس
 3 را تا هدوب سپ و شیپ یانآ اب ۹-۳ دو دح رد دب ال ۰

۲ دی ٌهجوز هک هبوسارخت موسوم هدوب یرتخد اوت بحاص ناتسج
 ۱ 

 ۳ )اب فور لید كولم زا یگگید هبعش سموم نوح رفاسم-ییا

 ۳ کدذم هیوسازخ «تسا هدوب ناذوسهو و نابزرم وا ار رود رداعو

 3 تایح ارهاظ ۲۶۳ هنس دودح ات و تیانک اب و هربدم و هلقاع رایسب یز
 4 )۹0 یا هعشاد

 ب :

 و رارف زا هوزا لبف روک ذغ ن ض اتسج ردارب ؟نادوسهو نب 2 ۳

 ِ ۲۳ رد هجرت بحاص (۴۸-۲۹ ۰۲۰ ص ه ج) ۷ براجت رد هیوکسم

 ۰ ۲۰۵ هنس رد و بوصنم ناهفصا تسوکح هنیلخ ردتقم بناج زا ۰

 ِ ۱۳ ا ای توقا ترا و طواففو فرم رازسب همات نیا نتم نوج (۱)

 3 ۳ هتشاگن روبزم رادرسب داّیع نپ بحاص ارهمان نيا هک تسین مولعم
 ۳ تسا حجرا لّوا لاتحا ارهاظ همان دوخ قایس زا یلو « داّبع نب بحاصب روکذم

 3 ۱4٩-4۱9۰ ص تب «رقاسم لا مب ینعی رکدل لا وا (0

 3 ۱5۱۴۳-۱9۲ ص 1 ج مال براجت رد هبوسارخ نيا لاح حرش (8)

 هک هرتف ۲ ۱ و صد هر یه مو هناغارد امیفاو بسا زوکذب

 [۳ ۳ امام با ممشم مب تم » :دش لتن قوف رد دان نب ۰ همانا
 < ابدلا كلم ناذوسهو نپا



 ۰ ۴۷۱ ص «تافاضا و یثاوح

 نالک و نالیدب رصان دیس ریخا تسکش نیا زا سپ «دیسر لتفب ناثیا

 لوغشم مولع داهنجاب» و یوزغم اجنا رد (!لاس هدزیس تدم و تخیرگ "
 هتشارفا رب جورخ تیار نالک رد هد 5 ۳ رج ات (۲۱ «دوبیه 3

 اس راهچ تدم ۲.۶ ةنس ات خرات نآ زا و دش لوتسم ناتسربط لج رب 3
 ه رد یعیبط لجاب ريخا لاسنیا رد و ص لالفتساب تایالو نآ را رد 8

 هک هجرت بحاص ناتسج رصان دیس ربخا جورخ نیا رد و ؛تشذگ "
 دیسزتب راب نیا دوب هدرب رس نایعاد ترصن رد اردوخ رغ لاس لهچ "

 فو دش عقاو تابراح تاّرکب ناشیا نیب ام و درک زاغا تفلاخ دیس اب و

 لوط لو تسویپ ودب و ۲۲۲ «دش نافسم زاب» در هاصم یو اب تبقاع ا

 ,(۸) دش هتفک یکذلا یار احرتهر نب لع دوخ ردارب تسدب هک دیشکن 1

 تنطلس هرود نیهرد اّرهاظ لو تسین مولعم قیفحتلا یلع ناتسج لعق را
 نوچ یفرط زا هچ هدوب ۲۰۱-۲۰۵ تاونس نيب ام ینعب زصان تم هاترک ٩

 سپ (*)هدوب هتفای رد اررصان ربخا تنطاس نیا ناتسج نیدلا ریهظ یرصتب
 زایدننسا نبا ّرکيد فرط زا و «دشاب دناوتیم ۲۰۱ هتس رب مدقم وا لتق |

۱۰ 

 ۰ ناتسربطب یو تنطاس رارفتسا 2 س رییک رصان هک دنی رگ نیدلا ریهظ و ِ

 كولم ات داتسرف نالیگب ارریغص ادب فرم یتسجت ناخن ر
 ارلید ءاس ور زا یمج مساق يرب :نس درو] لماب تعاطا راهظا رهب زا ار اجتآ ۱

 هروآ لا ی رب نب زوریف ورسخ هلمچ ز ۱

 كولم زا هعقاو نيا رد روبزم خّروم ود هکنیا زا ی 0

 ۳ ار هاظ دوشیم مولعم وا دوخ زا هن دنربیم م ان هجرت بحاص رسپ زوریف 1

 شرسپ و هدوبن تایح رد ناتسچ رگید رصان تاونس زا یکی رد هک ۱

 ۱ «تسا هدوب نکس وا یاجم زوریف ورسخ

 و ««نس ةرشع ثالث وحن منیب ماقا وه :۲۰۱ هنس ثداوح رد ۲۱:۸ ریثلا نبا() ۰.
 «ضیا نیذلا ریهظ (۲) «دراد «لاس هدراهچ» ۲۰۲-۲۰۲ ص نیا ریهظ خیرات رد "

 +۷4 :* وزا نزد لقب یلاص خیرات و ۲۰۶ ص نیدلا ریهظ (۲) ۰
 ۱ نی دلا ربهظ )6( « ضیا ؛یلاص خیرات (ذ
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 ۳م تافاا ر یئایج 4

 ادقم هچ ناذوسهو تسین مولعم دعبب ۹ هنس زا ی خیرات نیزا و

 زم خرات زا دعب یلیوط تذم نادنچ ایوگ یلو هدوب تایح رد زاب رگید
 تسا هتفای تافو نازا دعب دنا ای هنس ناه ته

 ۳ سیب ام رماظ 0 هکنانچ 9 شم تااقو

 ۳تا رو یر شف ید اب ۲۲ دینح

 ۶ زا ربدپ دننام زین یو «روکذم ناذوسهو نب ناتسج - ۲

 "اد لا :هدوب رصاعم ناشیا زا نت هس اب و ناتسربط نایعاد راصنا

 وا ردارب مود )۷۰ 2 06 ) لّوا یاد یفنسح دیز نب نسح ۰

 ۳ نب نسح موس .(۲۷۰-۲۸۷) مود یاد ینسح دیز نب

 و «(۲۰۱-۲۰4) شورطا و تحا رصان و رببک رصانب فورعم
 ۹ ۱ عیج اب هجرت بحاص ادعا اب روکذم تاداس تابراح

 زا سپ «تسا هتفاد روضح هراوه . نانآ ۱۲ ورک رد و

 رصان ۲۸۷ هنس رد نایناماس اب گنج رد دیز نب دبح مود یاد ۳ ۰

 ۱ ۰ ۲ 2 کرک لب رک
 هبترم ود لمآ یاوح رد نایناماس و وآ نیب ام و دوم جیرج نالید و

 چ و رصان راب ود ره و داد یور تخس ۳ ۲۹۰ و ۲۸۹ تاونس
 مظع یج و دنتفای شحاف تسکش ماید هاپس اب (همجرت بحاص ۲

 رصاعم دوخ هک یربط لوق هک تسین یکش یو «دناهدرکیم ضرف هروبزم تاونس
 ۳ رو راترط قاما زا دوخ و هادداپ
 رطب و هتسیزیم عیاقو نيا زا دعب لاس دصیس هک رایدنفسا نبا لوق رب هتبلا تسا رابتعا
 :بربط مدق خی رات رک دو هات دمقع هک ن لا ریهظ لوق رب وا

 جو () ۰ «تسا مّم امعق تسین یلقتسم دنس و تسا رایدنفسا نيا دلم و جات ی کی
 ظنلب اجنیا رد هجرت بحاص زا هک ) ۲۸۹ هتس ثداوح رد ۲۲۱۱ :۲ یربطب دوش
 ۱-٩۹ لابقا یاق۱: مسن رابدنفسا نبا خیرات و ((تسا هدرک رببعت < ناتسج



 ۳ کت
 ۱33 زی ات اد و

 ۹ ۴۷۱ نیم تنافاضا و یتاوح

 جی «یلیدلا [ناتسج نب نابزرم نب] ناتسج نب ناذوسهو - ۲

 ۳ ها ادناخ نیا ءاضعا زا یک
 «تس ۱ یلیشلا اتسج نب ناذوسهو» داف نایک ورک خیر اوت بک روا

 درط نهذپ ردابتم :نینس دیاش تسا ناعنچ هک وا زدپ مان زا لّوا هلهو رد

 نیا نوچ یو «دشاب وزا لبق روک ذم ناتسج نب نابزرم ردارب یو هک

 دعب لاس داتفه ینعی ۲۵٩ هنس رد (۱۸۸۰:۲) یربط عرصنب ناذوسهو

 دیاب كش نودب اریو تسا هدوب تایح رد (۱۸۹هنس) روکذم نابزرم زا

 و ماهدرک ناونع قوف رد ام هکنانچ دون ضرف روکذم نابزرم هداون
 هه زین (یورسک یاقا و روابماز و رماو و یتسوب ینعی) نیریاس هکنانچ
 ۱ نیب هلضاف رادقم نیا ةداع هچ وا ردارب هن دناهدرک ناونع ون نیه

 ؛ تست لا و تسا دعبتسم رایسب ردارب 8

 زط اتن فورعم دیز نسح راصنا نیصاخ ز 1 هم رت بحاص

 هک دوب یناسک نیلوا زا یکی و (۲۵۰-۲۷۰) ناتسربط هیولع تاداس نیلوا

 روبزم یاد لٍوحا خا سم نم رد وا 0 نیذب و دون تعیب یو

 ۱: نیذلا ریهظ و رایدنفسا نبا و ريث۷! نبا و یربط دننام خیراوت بتک رد

 تنوع و )ت 9 ۲۵۹ ۰۲۵۲ ۰۳۲۵۰ تاونس ثداوح رد

 ةنس ین یا] اپیف و» :تسا لیذ رارف زا ريخا دروم نیارد یربط ترابع ۱

 نب ناذوسهو و ییوزفلا ن انس نب لضفلا نب دی نیب ةعفو و

 ۱٩ ((۱۸۸۰ : ۲ یربط) ۲ ناذوسهو لضفلا نب را مزایف شفا ۱

 1٩ :۷ ریث ۷ نباو ۱۸۸۰ «(«ناتسچ نبا» مساپ) ۱۱۸۱۰۱۶۲۸: ۳ یربط ()

 رایدتنسا نبا هچرتو ۱۰6 «(«ناتسج نيا» یاج تسا وپس اعطق ک «ناتسج» میاب)

 ۲۹۱ ۰۲۸۷ نیدلا ریهظ و ٩

 نیم ردق جنب ۲۶٩ تب اب یزط حیرصتب ناذوسمو دوشیم هظحالم هکنانچ ()

 خبرات نییعت نودب) اروا تافو نیّدلا ریهظ و رایدنتسا نبا لو «تسا هدوب تایح رد

 قایس زا ۳ دناهدرک رکذ ۲۵۰-۲۵۲ تاونم ثداوح قوس نه نا (نآ ی
 زا یی رد ارهجرت بحاص "تأفو ناشبا هک دوشیم دانتس نانچ فوم ودن ۲ تراع



 ۳۷۱ ص «تافاضا و یشاوح 9۳۸

 فوم اهن اهلنسا یا رب من رسفح دق دم ی م ناطاسلا زتتسم
 .ارناورب زا یتمق هک و كش نودب یو دوصقم و هوا

 وب تجق نآ رد ید اکح تماقا لح هک كلذ وحن و هعلق ای كرا لیبف «

 سدقم و یلاص « ناتسرهنذ» هلک نیب او هباشن زا و « دنا نیمانیم ناتسرهش

 عشوم ود ره يا هک تنگ ناویم یو رابسب لایحابینیوج «هلربش» و
 یکی هکنیا یبتنم دنا هدوب یبم كي مسا ود ره ینعی کی تقیقح رد
 و - «تسا هدوب تاب نآ یوم ةهنايماع مان یرگید و حیصف یجر مان

 لصا دنا هدرش رابدور ارلید تخن یاب هک اهغا دارم یوق رایس لاقحاب ۰

 ۳ دضق كرهش ای ناتسرهش زا نیریاس دارم و هدوب مسآ نیاب یسم هیحان

 یاپ صوصخ رد تخژوم نیب یقاو یفالتخا قیرطنیدب و « هیحان

  تضنا هدوبن ید م دف

 تی

 ۱۵ام نیا یاام داف

 روهظ ءادتبا خیرات «لیدلا بحاص ناتسج نب نابزرم - ۱ ۳
 ۶ ردق نیه تسین مولعم هجوچیهب هدوب هک ناشیا نیتسخن هکنیا و نادناخ

 دب را نوره دهع رد ۱۸٩ هنس رد یر مود نرف رخاوا رد هک تسا

 لیلا بحاص ناتسج نب نابزرم» هقبط نیا كولم زا یکی مان راب نیلّوا
 » : دیوگ (۱)هروکذذم هنس ثدااوح رد یربط «دوشیم هدرب ْجراوت بتک
 ربط یلا مداخما اتیسح تسب یَرلا لا دیشتلا راص نيح [۱۸۹] ةّسلا 3 ۲

 و نراف يا نیورشل نامآ هیف باتک تلخ نم بتک ةلاث هل بتک

 ۳ نابزرل ناما هیف ثلاثلا و رایز ام اچ رفت ن ابا هیف

 ۱۱ و هانک و هل بهوف لیلا بحاص هیلع مدتف یدلا بحاص

 ۷۰۵ ص ۲ ٌهلسلس (۱)



 ۷ ۲۷۱ ص «تافاضا و یئاوح

 زا مر و مساب ؛4۲۸-۳۹ ص نادلبلا موقت رد ادنلا وبا !رترابع نیه
 ترابع لفم اهنیعب « نلا» یاجم این[ زد لو هدرک لقن لقوح نیا نیه ۱

 لمح هچب اربیج فالتخا نی | متسنادن نم و ؛دراد «رابذور» یرخطصا
 هتشاد تسدب ادنلا وبا هک لقوح نبا هخسن روطن غار نیقعب درک دیاب

 ه لثم) دروم نيا رد لقوح نیا ینعی هدوب عفاو قباطم و باوص ناه طتف "

 هدزک تن فرح اترح اریرخطصا ترابع تبع (دوخ بانک دراوم
 ؟یالص» ارهاظ .هدوب ندیل عبط س اسا هک لقوح نبا هخس و ؛ تسا هدوب 1

 اب کلش نودب دوخ نهذ رد ۱,نایناسج هک تسا رخأتم ءارف زا 8
 نایناتسج نیا هک «رفاسم لا» ی باورم ید ك ولم زا رگید هلساس 3

 ۱ تقیقح رد اهنا تخن یاپ و دندش ضرفنم اهنا تسدب نانیا و دنا هدوب "

 هبصق ناریش فورعم ُهعلق ینعی) مراط هکاریز تسا هدرک هابتشا هدوب مراط
 هن تسا هدوب رفاسم لا تخن یاپ () نیخزوم موم جرصتب (مراط دالب "

 فرح هوکشم ترابع نیمه زج نونک ات اریدحا و ناتسج لا تخت یاپ
 ارنایناتسج تخت یاپ هک ما نینشن الصا و انلطم نردیل عبط لفوح نبا
 ۰ « دشاب هدرک طبض مراط ِ

 < ج نار دنزام خیراوت وا زا نر نرد لفنب) یلاص خرات بحاص 1

 لّوا لب لیق لب لیق و» : هصن و تیمان ناتسرهش ارنایناتسج تخت یاپ (+۷< ص 3

 و ناتسارهشب هکلم رقم ناک و نابزراا نب ناو [لیلا و یا] مییکولم ٍا
 تسا یقباطم یلاص غیرات اب ابیرقن زین مساتلا نمحا رد ین ترابع و

 ۲. هلصاف الب لو تسا ناورب ید دالب تخن یاپ دیوگ ادتبا هچرگ یو هچ

 : (۲۰۰ ص) هصنو دنمانیم ناتسرهش ار تموکح هاگ رارق هک دیگ دف 13

 ال و [اذک] فرظ الو :ةليلج ال و ةّیرس ال ةريغص لیلا ةبصق ی ناورب»

 نادلبلا عین و (اهعآ یراهفب)رکت ۷۱ .نب ۲ هبوکسم م »۷ براجتب دوش عج ۲۱( 1

 ؛دعبب ۲۸ ص ۱5 رک یا ی » و «ناربس» ناوع رد



 ۲۷۱ ص « تافاضا و یشاوح سا

 1 دشاب هدراذگ نالگ کل ام یدق حالم عالق ۳ ءانثا رد وک الوه هک

 ۱ ۱ دنا درک
 یا مت وا فی دارم هکنآ رب رگید هنیرق و

 ا هدوب تولآ رابدور هدوب ید تخت یاپ دناهنگ روبزم فوم قیح
 «رابدور» قالطا ینعی ریخا حالطصا نیا هک یی نالّک رابدور هن «

 دینس یبرغ رد هک ن نالبگ یزورما هیحان نیا رب ینعب نالیگ ر ابدور

 لاح یا یلع و دشاب ییدق ی تسا عقاو لیجنم كيدزن

 وقای و یسدقمو لقوح نبا و یرخطصا لیبق زا امدق تافلوم زا تلیچه

 و
 رد «دیسرن رظنب دورن یرگید رابدور هدارا لامحا و دشاب نالِک رابدور ۰

 «رایدور» ای «نبوزتق رابدور» و «تولا رابدور» حالطصا هکیتروص
 ال و دعب ال نیمدفتم مالک رد (تولا رابدور یتعی) ینعم نامهب قلطم
 ۲ (۱۳۹ ص ۲ جو 4+ ص ۲ ج انگناهجم هلج زا دوش عوجر) تسا
 اب ةخسن خراوتلا عماج و ۰۲.۰ ص دالبلار اثآ و ۳۹۰ ۰۲۱۱ ۲

 ۱۰۲ ۱۰۱ ۰۹ ۰۰ ۰۸۹ ۰۸۶ ۸۲ ۷۱۰۰۷۲ قرو ۱۳۶ هراه ۰

 ۱ سپ تامدقم نیرب اب ۲۱۸ ۰۲۱۷ 1-۸1۱. ص بولتلا ةهزن

 ۱ نالیگ رابدور «رابدور » زا 1 دعس وبا و یرخطصا دارم هکنیا
 ( دش ده اوخ لاحما دا کش و فیعض تیاغب

 ۳ (۲۸ ص ندیل هعوبطم هخسن قبطب) لقوح نبا ی

 ابع اب صوصخ نیا رد وا ترابع نیعو تسا هدرش (مراط ینعی) رط 3

 ا تك لعتلاب لعتلا قباط مدرک لقن 1۳۲ ض رد قیاس کد یرطصا ز

 ؛ كللا هب مقي یذّلا نا فا یرخطصا هلج نی :آ زد هکن ا زج

 < لفوح نبا رد « میف لیدلا ةسايیر و ناتنج لا ماقم هب و رابذور

 » کلا هب یذلا را و > انکع دراد « ملا » رابدور هک هلک

 هک تسا بت یو «« مه ملیدلا ةسایرو ناتسج لا ماقم هب و لا ۰



 9 ۲۷۱ ص « تافاضا و یشاوح

 هدوب رابدور كرپش دیگ (۲۷۱ ص هنیرفب ارنایناتسج ینعی) ۱ ۳

 :تیوک روبزم فوم وک الوه تنسراب زد نو هعلق حنف حرش زا سس «بس

 زا و دومرف بتکرح [زد نو زا زور هس ود زا .دمب هاشداپ»

 شپ تیلهاچ مایا ۳ 1 و دندز هجخ و دنتش ذگب هزاب دوز كرهش

 ه رد و تسا هدوب مد كولم زکرم داحما زا سیپ مالسا ادب مالسا زا

 تافیا هاگاشات و دناهتخاس اجنا یکشوک و یاب نیذلا ءالع مایا دهع

 هعلق یاپب اجنا را و دنتخاس نشج رفنظو حتف رب زور هن تسا هدوب "

 هیحان و توللا عالق زا تبح هک ترابع قایس زا ۰ ۰: تفر تا ٩

 نیزا زد نومم جتف زا دعب هک وکالوه ربس طخ ُةنیرفب و تسا تولا

 ۱۰ رابدور کره را هاو هان وفا درک .تکرح تولا هعلق فرطب هعلق

 و دون فوت حنف نشج مسارم یادا یارب فزور دنچ اجتا رد و تشذگ

 زابدور ك رهش نیزا دارم هک تا او «تفر توللا هعلق یاپب ۳1 3 سپس 1

 تسا هدوب تولا رابدور رد هعقاو طاقن زا ههبش و كش چیه نود

 هبرق نيه نیفیو عطق وحنب لب ءوجو رهظاب مب متفگ زین قباس هکنانچ ینعی)

 و ؛(0 تسا یقاب ما نیمهب زین زونه هک تولا یزورما كرهش

 دشاب هعفاد دن اوت و :دراذن نالک زایدور اب یعبساتم و ار لا هوجنولا 1

 كي تولا عالق زا علف ود حتف نیبام وکالوه هک ها لر رخ لک

 و نفت تفع یک تفرطن خسرف هدزناپ یجوم و یراق چیه نودب هبترم 1

 تولاب نالگ زا سرف هدزناپ زاب اجنآ رد ثکم زوردنچ زا سپ ت

 ۲۰ دیشر و ینیوج لیبق زا دهع نآ نیخژوم زا یدحا یهگن او دنک تعجارم ۱
 یبرغ وات نینج مرغ و یناشاک مساقلا وبا و ییوتسم هللا دج و نیدلا ۱

 یاب دی یرخطعا هک ار رابدور نیا ۲۲ و ۸ ص (لم 20«انم» قم مناصام) 1

 اهدعب گنانج تسا پس ارهاظ نا و دناهدرک روصت نالگ رابدور هدوب ناباتسج تفق 9
 ؛ داد مهاوخ حرش 1

 نخ ص قباسب دوش عوجر () 2 ۱



 : ۷ ص «تافاضا و یشاوح : ۳

 ۱۳ ۰ فا بیا زات رخاوا نما و دنا هداد بیترت
 «ماننگ نارایرهش» باتک زا لّوا دلج رد هنیاط نيا خیراتب مجار

 رد ًالعف هک یذخآم عیمج زا و هتخاس رشتنم (۲۳-۲۷ ص نارهط
 فیلأت نوچ و «دناهدون هدافتسا تسا نکم نادب یسرتسد عوضوم

 شی ام اذط تسا و ینف لح رد و هش رشتنم یزاتب یورسک
 ۱ تاراشا یضعبب طقف الیذ نیدن رورض .ثحبم نيا رد ارمالک هلاطا

 دنناوخ هدرک افتکا ناشیا كولم هدع و هنیاط نیا تخت یاپ مجار

 «نایناتسج تخن یاپ - فلا ۳

 ۳ ۱ رام لاوقا ن ی  ررصخ رد

 پس اهتاف لیلا اما» :هصنو تسا هدره رابدور ارناشیا تخت یاپ

 ۳ بریم ها ۳ مهم لا ما ا لبج

 ۳ بت ایا نودب 1 اثما ی نادلیلا سم رد

 و» :هصن و هتشان رابذور دناهتشادن دوجو رگید اّرهاظ وا رصع

 ٌنظب و -0«۰رابذور لیلا دالب ةبصق هخیرات یف هوا قیت هویا
 ن هدوب تولا ابو ر زابدوز 7 ی ۳ و یرخلعصا دارم ۰

 یاپ ۲۸ ص ۴ 7 انگناهج رد ینیوج هک[ ۱ ةنيرقب (نالک رابدور

 ۱۳ كلام و كلاسم )1۱(

 1 ««رابذور» » ناونع رد ۱ ص ۲ نادلبلا مجعم )۳

 ای و هب موسوم اتو رد یدور فورعم قرشتسم 56 وعیم ۳۳ )؟(



 کالا ۲۷۱ ص « تافاضا و یشاوح

 للالفتسا هبش یاراد.هاگ زین نادبا رصاعم رابک ككوام و انلخ توقف و تل
 رد و «دنا هتسیزبم دوخ ردتقم نیرصاعم ییصبت تم رد کی هاگ و هدوب ٍ

 «نایعاد» هب فورعم یولع تاداس زا هلسلس هک یر موس نرف طساوا 3

 تایالو نآ رد هدون جورخ ساّبع ینب ءافلخ رب نالک و ناتسربط رد

 » نیرتگرزب و نراشیا توعد ءانبا هلج زا دنداد لیکفت لس یعطاس
 و عابنا گلم اب هک دناهدوب نایناتسج نادناخ نیه یکی ناشیا راصنا 1

 تاداس یاهگنج بلاغ رد لیگو ملید فیاوط زا دوخ یاباعر و عایشا

 ارناشیا و رضاح هراوه هريغ و نایرهاط و نایناماس و افلخ باّون اب روبزم ِ
 « دنا هدوب رهاظم و ذضاعم نانشد رب تزصن رد "

 ۱: نیا خرات صوصخ رد لقتسم لصن هلومم خیراوت بک زا كيچيه رد 1

 هتسج و دارطتسا وحنب هک هفرفتم تاعالطا هراب زج و دیسرب رظنب هلسم 3

 و یربط ٌخرات لیبق زا كلام و كلاسم و خراوت هن زا یضعب رد هتسج ِ

 نبا و ربث۷ نبا و توقای و لفوح نبا و یرخطصا و یدوعسم تانلوم
 كولم ریاس و افلخ رابخا قوس نض رد یلاص و نیذلا رییظ و رایدننسا
 ۱» ئاوس عجار یلصفم عماج تامولعم چیه اج چیه رد تسا نوک منا 1

 رهغ و ناشيا كولم هدع و ناشیا راک لام و ٌادبم و هفیاط نیا لاوحا

 نیقرشتسم زا یضعب «دروا ناوتین تسدب ناشیدب هعجار لیصافت زا كل
 رساو و « یاریا مالعا » دا () نا یسوب یبف زا یابورا ۱

 باتک رد (۳) ین الا روابماز و «اکیمالسا» هل رد هلاقم رد () ور 1

 ۲۰ صقان عبلعلاب هک رصتخم لوادج ءراپ «مالسا خراتب طوبرم باسنا هرجث» "

 قرف ره زر لم خام یور زا هلسلس نیا صوصخ رد تسا طولفم و 1

 (۱) ۰, دفاتر 1سنفمبمم هم ۵ 40, ۱

 (۲) 1: ۷هعصعحر مس 00مامونم قم هات ص0 گام 0م

 1.هننهذعر 1997, ۲۵1, لر علم 2, رنج, 105-10,

 (۲) 10, 08 رمصطعححر 2 00 نقمآموام 6 6 6 0جمآموتم روم 0۵۵/0۲۵ ۵ 3

۰ ,1927 ,11890۲۲6 ,5/6 



 یو واست و

 بس 6

 ۳ ص « تافاضا و یشاوح ۲

 ۳ ق کا فلز دیوگ هلج نی ۱ یادتبا رد فلوم هکنیا اما
 اد هضرع دوب عیاش ر اطقا رد ن آ تیض ۳ هی ۳

 ۳۳۶ ما نده مسی ز زا ادتبا تولا هعلق هک تس تبسانم نادب <

 3 عفر رسمل هرصاحب دوخ و تراکت 3 ۵ هدازهاش وکالوه

 الوم زا ددرک ترا ۱2 ۳ هعاق نز 7
 ۲ : «تسا روهشم تنیاکح قاب تفر 0 هتساوخ هزاجا

 ناتج لآ صوصخ رد هیشاح

 اح رد («یدنتنگ ناتسجرا هک | رلید ك ولم » و ۳۲۷ ص

 اس اب «ناتسجرا» لک نیقی و عطق وحنب ابیرفت هک تنگ تاعفص لیذ

 ناتسچرا لیبق زا ب تسا فرم و دساف هه خسن میج رد هک نآ یاهدب هخسن

 عن ههبش نودب هه ؛ناتسجرک ؛ناسحا «نافسحرا «نایسحرا ؛ناتسحرا
 # دف (۱) ناتسخ 1 ؛دشاب دیاب «ناتسج» اي «ناتسج لا»

 ناشیا لاوقا هک ربغ و ینامرک و یتاجن و لضاف ۷ ردص دننام ینبی مدق حاّرش

 نیس نکس و مج جنقب ناتسج ارهملک نیا تس ۱۳ ی سابا رسا نسوح

 ۸ گنهرف رد و «تسا هلاید مالعا زا دیوگ و هدرک طبض نون و هیقوف ةاتنم ءات و
 «تسا ثش طبض ناتسد نزو رب مج حنقب ناتشج ون نیمه هملک نيا زن ارآ

 : یور زا مسنادن ملق طبضب دراوم بلغا رد هبلک نیا ندیل عبط یربط خیرات

 : : «تسا هش هدراذگ تکرح ی مضب نایت یذغ ام



 ۱ ۳۸-۲۹ ص « تافاضا و یشاوح
 و
۳ 

 جد هيحان وزج كرهث نا و رکذلا یباس ءوکریش هرد رد نافلاط دور
 8 را فصو هک یزورما مسفتب تولا هعبرا یحاون ز ۰۱ ی تسا و8

 ناقلاط كرپش زا رتک ب ی ۹ هلرمش نیا یداپآو ۹

 ۱ ی ی مئوگ همدنم نيا دیهق زا سپ 1
 ه هیحان ود رتب دهع نا  تالاطس رد «رابدور» هک متنک قیا) ]

 هاتف هک دیتا او (تسا نشيم قالطا اعم رابدور و تولا یزورما

 ترابع نیا رد هکنانچ .نافلاط ككرهش هن تسا تولا كلرهش اجنیا رد

 هبنشکی زور » :(۷7* قرو هروکذم هخسن ) خیراوتلا عماج رد نیدلا دیشر گید و

 تاصخم ناقلاط ككرپشب ةئاعبرا و نینامن و تس هنس مارحما مّح هام مجنپ
 "۰ ناقلاط كرهش دارم اجنیا سکع رب هک تسا جناو ناقلاط دیق زا «دندیسر

 ۱ الا فوخ درام رد 7 دوصقم ؛تولا ككرهش هن تسا هدوب

 تولا است رابدور .دینب ارکب دنا رکیذکی تلیدزت یلکب دک ار

 ترابع یتابس یهگناو . نادادیم زی رگیدکی زا نالاط دیتب اریرگیدو
 وکالوه هک دیوگ فلوم و تسا تولا عالق ز زا ت ی 3

 ۱۵ انلا رخ و هو تسخ تولا هعلق فرطب اینا زا زدنومم حنف زا سس 3

 رد رابدور كرهش زا دارم هک تسا حرص 7 رابدور كرهث زا هار 3

 كرهش اب یطبر ادبا و الصا و تولا هرد طاقن زا تسا هدوب هطقن اجنیا

 «دشاب هتشاد دناوتین هدوب وکالوه ریس طخ زا جراخ کی هک نانلاط

 تسا تولا هعلق هناخاتک دوصتم ؛هناخانک ۳ نا ص 1

 ۲. موت تسا نکم ترابع رهاظ زا لّوا هلهو رد هکنانچ رسل ُعلقُهناخاتک هن 1

 هک 64 هجحما یذ ای نعتلا یذ رد ینعی خیرات ن نآ رد رسل ةعلق هچ دور

 و ؛(۳)دش حتف ْرکید لاسکی زا سپ و "؟)دوب نشن حنف زونه تسنا زا تیک 1

 هشقنب و ۲۹۹-۲۱۰ ۰۲۱5 ص كراتسا سیم همان رفسب و ۲۸۹ صب دوش عوجر (۱) ۰۰

 4۲۱۲ ص رمرتاک عبط خیر اولا عماج-(۲) (۲۷۲ص یباسب دوش عوجر (۲) . «بادکناه 1



0 

 ۰ نسخ

 دور یاتام قرشم رد خرف ود بیرف ترا 3 ور لا 1 ۱ سس

 ۲۷-1۳۸ ص ؛تافاضا و یثاوح ۳

 9 ۱ ار نم آکا دو -- ((و- 6-۳ س

 « صبص» دیاش هک دورن موت و 1 س ۱۱۷ ص ۲ ِ « د ومرف

 ء طیقتت رد . دشاب امن ٌهحاسم ای وهس باب زا هلثما نيا رد هلبهم
  ۴ هک فلوم رکید ترابع یا لیلدب هپحعم خم « صیصخن »

 راصناو داّوق ة رثکار اصما و .دالب رب ؛ تظفاحم تهج ناطلس » : تسا بولطم

 / « دومرف صیصخت درم رازه هد و دصب اردنفرس هلجنا زا و درک صیصحت

 , : اعم هلج كي رد هک ودره لاعتسا زا هک (ه-۳ س ٩۱ ص ۱ ج)
 هم دروح هک دوشیم جاو و دودسم خاسن ومم لاعحا ما تکرارکت دلت

 ؛تسا هدرکیم لاعتسا روکذم ینعب ارهلک نیا

 (۱۳6 قرو (۱)سیراپ هخسن هیلیعسا دلج) خیراوتلا عماج رد ترابع نیا

 تور گر هیحان رد دورهاش هرد رد نونکا هک داناف ین

 :۱ هک ()ناقلاط كرهش يكي :تسا كرهش هب موسومود ره هک تسا هیرق

 ا نارتروم# و و دورهاش لعسو 0 رد ینشا 0 ةتلاب

 گ نیتاسب و تا ها رم یزاّرب یمسو
 ۱۳ دم تق ه نیا کناک هم و تسنا رایق یراغا و راجتا

 * ییورف كس نیسح ط 9 موحرم ینعب نارهط دیدج

 ۷ زی اجنیا رد باوص واورک ید نتم رد ات ءاظن هلثمارياس نیرتب كش
 تسا هلپهح ءایع « صیصح» ۳ جخسل

 8وورح). مهتعب 1304, (۱)

 انکنامه هشقنبو ۲4۵ص كراتسا سیم همان رفسب و ۲۹۷ص قیاسب دوش عوجر (۲)



 ۳۹ ۳-۲۱۷ ۵ ص «تافاضا و یثاوح

 هود سا زا کید یتف و هلی مار اردک تست

 ایع زین ینوتسم هللا دم بولقلا ةهزن رد کرد یک لک و ؛(ارهاظ ت تسا

 رد هاگ لو) تسا قاب سا نیمه زبن نونکا و ()روطسم الما ی ِ

 هیحان (دنسیون زین سراف ءاب یاجم ءاف اب هرد لکشف 5 یسر تاجتشون

 " نبوزف قرشم و نافلاط یبرغ بونج رد مقاو نیوزق مباوت زا تسا ورم
 0 ۱۳ نی دفع نو رف مرجع یافت زا یی اعم هیابهوک كولب ۷ ٩

 ی هر و هیرف ۰۷ یاراد هفر ۸ یور رویزم كولب وه

 هکنا لاو هدردش و زا ارزکسف فوم هکنیا امآ و )دیتا
 هج دنرادن قافانم یک اب ادبا (۲) یسا نیوزق مب ]وت هرد لکشپ

 ۱۰ رب هفلتخم هنمزا رد ارنیوزق و "یر تیام هعقاو یحاون نی 0 زا یرایسپ

 بوس یر وزج ات نیوزق وزج « اگ یتموکح تامسقت فالتخا بسح

 هدرهش نبوزف مباوت زا زا رخ خاوا نیه ات ی ناقلاط هیحان هکنانچ « دنا هتشادیم

 تموکح عسباوت زا ام مایا رد نونکا (تسا نیه زین یعیط و) تشیم
 ۱۱ت نارهط

 اد هصح هبح ینمب هلیهح ءام صیصحت .صیصع ٩ سا ۱۷ ص8

 رّرکمو هصح زا تسا یایق قافتشا ندوم میسقت و ندرک میزوت و نتخاس

 تغل بتک رد یو تسا نش لاعتسا ینعم نیبهج باتک نیا رد هلک نیا
 لادم دنچ تلنیا و «دیسرن رظثن ینعم نیاب اب هدام نیا زا لیمفت باب هربتعم

 ناردارب و اب رقا تمام رب ار تایالو ناهج هاشداپ» : :لاعتسا نیا ز ۲

 ۲۰ فارطا و یجحاونب تا هر ؛(۳-۲ سس ۰ ص۲ ج) « دومرف ضیض21

 ٩ ص ۲ج) « یدندرک (*) صیصح ارتف ِ نرو ضد رب و کد اتسرف تاقدص ۱
 « « مع قارع» ناونع رد 1۷ ص ندیل عبط روبزم باتکب دوش عوجر (۱) 3

 ۲۷۳ و ۲۱۹ ص ۲ ج ناهک یاقا زا ناریا لّدنم قارفج دوش عوجر (۲)

 ۰۲۹+ ص قباسب دوش عوجر )۲(
 تن مي

 نودب و ماهدوغ عبط هجچعم ان | ارنتم هد ج ب خس قبعب ام عضوم نیا رد 3)



۹ 

 ۳ زوخ ردام) هاشناریش هک دیوگ اجنیا الثم , دنشابیم لحت كي مان نت .

 کلا رکید و «دما لیان روبزم هاشداپ تاقالب زدهلکسبب رد هاشناریش هک

 تسنیا دوشیم نهاشم نیعضوم نیب هک قالتخا طقف « دنداد تعجارم ,.

 1 رضایا رد هک رییعت رد هحاسم وحنب هدوب «لاّوش طساوا» هکلب هدوبن هام ۰

 " مکیم رارکت زاب نوک و دنا طب عقاوب ك ددزن تیاغب حیحصل نیا ۳

 . ۲۹۵ ص «تافاضا و یشاوح ۳۸

 ۱ تسا نما ناتش رکذ ررکم هداد یور هیحان نیا رد هیروهل 3 هبرادب

 ۱ 1 نا هرکسی ه س ۲۸۸ ص و «رکسف ۸ سا ۲۱۵ ص
 ۷ رد اقباس هک ز دهکسیب اب دروم ود نيارد زکسب و رکسف نیفیو عطف وحنب

 و هس ره و تسا یکی هسره دش روکذم ۱5 س ۱۱۱ص و ۸ س ۱۱۰ ص

 ب سا چرص برای قوس زین اجنا رد و دیسر وکالوه ست رک ۳

 ۱۳ ۲ ترلاب رکسف زا ار(ءاش روخ کید ردارب) هاشنهش هک دیرک اجنیا
 | اب زدهلکسیب ار هاشنهش هک :تتسا جرص زین این ترابع قاب و

 دولآ عالق تم (رکسب) رکسف زا هیف نحن ام دروم نيا رد وکالوه تکر

 ۱ تکرح (5 نس ۲۱۱ ص) جا رد. و مش هتشاکن «لاوش فصتنم» رد

 ّوم دارم كش نودب یو « «لاوش ۳ رد دصقم نامهب زدهلکسیب زا
 2 مدزناپ زور تسرد ينعب نآ یلیفج هین «لاوش فصتم» زا اجنیا رد

 برکه زا و کر قد خاک لا مد
 تشاد دهاوخن یافانم هدوب تولا

 هخسن هک متفگ ۰-۱۱۱ ۳ قباس هکنآ رگید ُهیکن
 ۲ متنگ و ۴ تسا هدرک حیحصل <« هرد لکشپ» هب اچ هش ار« زدهلکسیب »

 هلکسیپ و رکسب و رکسف زا دارم نیقی و عطف وحنب هکلپ یوف رایسب لاعحاب

 هفلتخ روص نیا و دشاب دیاب ناقلاط فورعم هرد لکشپ ناه هه

 اب زدهلکسیب یانشتساب) هپبش چیه نودب تسا دحاو یامسم یاسا هه

 «نافش ناونع رد باتک نا تسرهنب دوش عوجر (۱)



«۷ 

 تافالم نا ۱۳ هک یاس هک دوشیم نیا یعطق هجیتن و «تسا هدوب ۰ هد

 « ماطس) زا لبق و ناچوق ب دعر هار ضرع لزانم ز ٩ هدوب لزنم .دبال هدوب

 کیست هک دو یرتم هچ ماطسب و ناچوف نیب ام هک منببب لاح ۰
 «قانن : ینعی ۰ نم 7 هخس زا کیب ای « یام» هب یتهابش

 ه دوشیم ناو ناریا ُهثفنب رظن كي دّرجم ,هتشاد نافلیب « قانساب «نابعک
 ططسو یرهث باس هک ناقش زج دشاب دناویغ یرگید حضوم چیه هطقن نا 1
 ماطسبب ناچوف زا ییونج هار رس رب تسا یرصتخت هیرف نونکا _ هدوب

 1۳ درونجم بر بونج یترف هن رد مرجاج و درون نیب ام

 ناغوش و نیغ اب نافش نونکا | ارهبرق نیا و «مرجاچ قرش لامث 9 1

 ۱۰ هبضق هروبزم هبرق هک زین اریولب و دنسیون زین نیش زا دعب یولو هوالعب 1

 هک اریدور نینچه و تسا عقاو نآ رد روکذم كولب هک ارتکلج و تسنا"

 و اش ةکلج و نافش كولب هیرق لصا مانب ارهه در ذگیم یکیدزن نآ زا

 ارگ زا تنسا هد هچراپ هدزاود هد. یاراد روبزم كولب و « دنمان ناتش دو

 «ناب تشب «ناغشرک « دیبراخ «ولنازرب (نیتحتنب) رّوط ؛ناغش هبضف : لر
 :« قباش و هبورخ هک قج طابر «دنبرد «یدفج «هبج ناصح «هجربود نیس

 یرهش متفگ قوف رد هکنانچ هیرق نیا اقباسو ۲۳ تسا هدوب هگارت روبع لا
 فصو زا سپ ۱۵. ص بولقلا ةهزن رد ینوتسم هّلا دجح  تسا هدوب نام ٩

 ایسیا و تن طنو يه نافف دیگ دن لا تقی مرجاج
 یون ره زا لوصح و تسا مراهچ ملقا زا و 0 زا هید هراپ 3

 ۲۰ دهیع رد هک یخیرات میاقو یضعب تبسانب زین هاشتلود هزکذت رد و ««دراک

 ؛۸ 2 ۲۱۲ نم دون عوجر ۷
 و ص ۱۲۸۳ هتس رد ی ناسارخح هاش نیدلا رصان همانرفس ودب دوش عوجر ۲( 1

 لییصتت و ظهر ملا علطم و ۱-۱۳ ص ۰ هنس رد یرگید و ۰۲۸۲-

 طوسیم یی ۱۳۱۳ رو یر ۰۱۱۸۲ ص چ تسوا ريخآ رفس نیه
 ؛ تارب



 ناکدار رازغرم فرطب اجنآ زا رهش نآ رد تماقا یدنچ زا سپو

 ۱ لر و رک تر (1) هدومن فقوت دودح و ت تیدمو

 رف وکالوه رابردب یئارفس تشیه رئیه هبترم ود تولا هیلیعسا ءاشداپ نیرخا

 ادمآ لیان یو تاقالب (تسام یزگتنگ لحم هک یعضوم نيه ینعی) یا

 ۰ ۳۳ ض متافاضا م یشاو 3

 ۱ 3 ار توما ات نوحیج 7 تفاسم طقف و تسا هدومبپ هام ود و

 را ۹ وکالوه ؟ورو هک مثوگ همدقم تا و ٩ س) (۲۱) من و دا

 م هسا هدوب 19 ةهنس رخالا عیبر هام رد 1۳ ۲,ص ؟ ج ینیوج جرصنب سوطن

 هناور (ناچوق ۳ ینعی) وتسا بنام فقوت لی و 1 س+ زین ای۲

 دیسر ماطسب و نافرخم نابعش مد رد و درک تکرح وتسا زا دش یخ

 نییداجو یناثلا عیبر یاههام وکالوه دوشیم هظحالم هکنانچ و

 ۲ ۰ اب شرع طاق رد نایمش هد لا ار هم
 > نیدلا نکر تدم نیا ضرع رد و فوت رد اي تکرح رد ای تسا

 9 دیسر رونزم هاشداپ روضح وتسا رد هک ۱رهاشنهش دوخ ردارب و موم هبت رم

 هوم یعضوم رد هک ذوخ ت تاود ناکرا ز زا اریان ی ی یا ی

 یسک یارب تسا (ناچوق >) وتسا زا دعب یاع هک تسا جاو سپ
 نیا تعجارم نوچ رکید فرط زا و «دوریم تولا فرطب ناچوق
 لیاوا رد ۲1۳ ص ؟ج ینیوج عرصتب تولاب وکالرف ییدرا زا مود

 ام نأه مد رد متنگ قوف رد هکنانچ ماطسبب وکالوه لوصو و هدوب
 دا نیا دورو زا لبق وکالوه اب ؛ روبزم ریفس اه زاب هک تا یهیدلب

 رد تولا عالف بناج دوخ ٌصاخ یودرا ۱ را ی کم

 : نوحیچ زا وا روبع و «(۱ ص شا هفب ۱۵۱ هم نامش

 وهم هعلق یاپپ وا لوصو و (۱۵۲ ص رمرتاک عبط خراوتلا عماج) 1۲ هجا یذ

 1 9 جاتگناهج (۲)۲ ۳11 ص ۲ج ادگناهج) 1۰۶ لاّوش ۷
 ۱۸۲-۱۸ ص رمرتاک عنط خیراوتلا عماج 0

 ۲۱۲:۲-۳۱۲ ضیا )2 ۰۲۸۱ و ۱۰۲ ص ؟ ج ادگناهج



 ۳ ۲۰۵-۲۳ ص ؛ تافاضا و یشاوح

 شوک مان ًالعف (ءوک هربش اب) (۱)هیکربش «هیکریش _ ۰۸س ۲۵۵ ص
 لصا هبعش ود هرد ن و هک تولا هیحان ییرغ تسق رد تسیاهرد و

 بونج فرط زا ناقلاط با و لامش فرط زا تولا با ینعب دورهاش دورآ

 دایی لیکشت دورهاش قیقح دور دعبب نآ زا و دنیاغی قالت رکیدکب اب

 تسدب اّقباس هک تولا تابصقو یرسف تروص زا هکنانچ زین «وکریش و"
 دنا زب 9 هک دشابیم دودح ناه رد هبرف مان دوشیم او ( مداد

 هیکریش زا دارم كش نودب و )دنناوخ زاب مان نامهب راوج برف تپسانپ

 هرد ای هوک زا تسا هبلاح هوکریش نیه تاقالطا نیزا یکی نتم رد روکذم
 ؛یولعم ریغ ُرکید «یکریش هن هیرق ای

۳ 13 

 نینیو عطف وحنب دوشیم جناو رگیدکی اب خیراوتلا عماج و اگناهج تارقف هراپ
 نآ رب 1 هدون ماطسب ۲ ناشوبخ نیبام هار ضرع لزانم زا یی مان

 :لامجا نيا نایب كنيا و «دیسر یکالوه روضحم هاش روخ نیدلا نکر ریفس لا ۱
 تولل بناجم ناتنلوخم زا وکالوه تکرح هک تسناد دیاب همدم 8

 تسا هتفریم ِ یأت و زولعب تیاهن رد هتشاد هاره هک یلیاه مظع یودرا نآ اب
 هکنانچ تسا هدومن ی فقوت اههام هکلب اههتفه هار ضرع طاقن رد اج ههو "
 لات هس قم رد ارتولا و ناتسلوقم نیب تفاشم نسب و ۱

 شرعو هم هاب اهر و هکاس هیات یادم هاب و هزوکع هیمسم تب
 ۲۸۸ صب دوش عوجر ) «دشاب لبج هک 9

 عجار و س ۵۲7۱ نیرگ خیرات و ۱۱۹۰ قرو خیراوتلا عماجم زین دوش عوجر ) ۱

 «ناریا طوسبم یاههشفنبو ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ص یباسب دوش عوجر هوکربش یلعف عضو
 یاههشقنب و ۲۹۹/۲5۸۰۲۹۲ ۸۲۲۱۰۲۲۲ ۰۲۳۰ ص تولاب كراتسا ایرف سیم همانرنسب

 لوصف رد و نیسر عبطب زنخ)وا نيه رد 6 شخ بابک یا ناونع «باتک ناه

 1 ۲هتاورد هز ۳م هوم 04 : تسا لیذ رارق زا ٍاغ هدافتسا نازا متسن |وعن هقباس

 هام وجوه 1۳۵عاقو هو ۳۳6 هتل 109001, 94,

11 28 

 هساقم زا هکنانچ ةءارثلا ةکوکشم هک نی ؛ یابس ۰1۳ س ۱1 ص

0 

 ۱۵ تی



 ۴4۷ ص «تافاضا و یلاوح 8

 ۳ ۱ ۱ بس نه اب هاح دیک اب ها رمدور
 وه ۸ اححاو .ایرص هک وتیابوا خیرات رد رک ذلا یباس یناشاک هّلا دبع

 ةوک شو هتسناد تیالو نآ یترش دح ارنا و هدرمش نالگ دالب ٌهلج زا
 7 مدرک لنن قباس ریخا هطقن نیا صوصخ رد ار وا ِترابع نیعو

 دیفس یرغ لزتم ود رد هدوب کرهث یدتم جرصتب مخ اما و ً

 4 ترابع نیع و ؛یادلا ةنی دی هدوب فورعم و هججاق را هاگتماقا و

 ۱ ۳ یزما لیف از جن نیحا هاخم ناسا تن

 0 ۳ ۱ بی بلور فس
 33 یا )۲( سولاس نم ذخاأت و ۲۲) :ربغص یه اهو ریم۷ا ر اد مت و لئاه ۱۰

 ۳ ۰ دم :ظا دصتلا ةيرق یلا  [نیتلحرم : ظا #

 . ««( ةلحرم مثخ یا

 عرف هد هک ار(رسدور >) مسوه ونییار دوشیم سام هکنانچ سپ
 ؛ لصتم و دوردیفس دی رفت ا ی تسا دور دیفس قرشم

 ی م اب ارهس ره 3 ب هود ی 7 0 فضا

 ۲ تر دنا 0 ارج ۱ و یا

 : رایسب ییفلت قیافحما ةفلتخم تامولعم نیا عوبج زا و هدرک عمج دحاو

 ؛تسا هداد بیترت تسا سابتلا و طلخ هلثما رداون زا هک

 ۲۵۵ ص یشقم (۷)

 ول یی (۲) ۳۲۰ ص ضیا (۲)
 : مثخ و موک هک دوخ یادم دنس یارب ونییار -- ٩۲۷۳ ص یشتم 4)

 مس زین نیا و ۰۱۷< ص تسا هداد غرعل « هیمالسا تفالخ یفارا» 9 هل اوح

 ۱ ۳ آب هوم پ رکرم باس ۱ حضاو
 ۲ ( تسا هدرک طبض دور دفس لزنم ود رد رمشخ فلوم نامه لوق



 ۳ ۴4۷ ص «تافاضا و یئاوح

 اسب انا زا یکیره نی ام و مقاو نالبک نخ طاقن رد هک اررگیذکپ 8
 ارشخ و مسوه و توک ینعب تسا تفاسم یگنسرف تسیب یا هد زا یرگید

 العف هک تسیا هبحان نیه هک موک انا یا هدرک ضرف یی ۵ اب ارهه

 قرش بول یرف جنپ / تا عقاو متنگ هکنانچ و شرسانه یوگننگ لم

 8و دا 7 ءاه حتفب موم اما و ؛دور دیفس ی 3

 قرشم رد هد ببرق 4 رخ یوسق 19: رد دو

 دحرس قیاس و ناجیهال قرشم رد حرف شش ای جنپ بیرق و دزر 8

 ریهظ دیس ررکم جرصتب و « تسا هد وب ينژاردنام و نالک كاخ نییام

 ۱۰ رسدور م دف مان مسوه نالک خیرات رد مو تار ذنزام خرات رد م نیدلا

 وزج و رزخ رج لحاس رب فورعم تسپ |هبصق رسدور و هدوب هبلاح

 وا تارابع یفعب تكنپا و ؛نالگ یاون زا و ۱ عسا ها هوکنار "

 دیس وا ناراذنزام ران )0 هضرفب نونکا هک وه رهش»

 < د وب روشم میوه ر(مشل نیزا لبق هک رسدور» - ۰۱٩ ص نیدلا ریظ

 ۱۰ خیرات) «رسدورب تسا روهشم نونکآ هک مسوه هضرف» - ؛(+٩۸ ص اضیا)
 رهش ود ره نیفلوم بلاخ یهگناو - ۱۳٩(« ص فوم ناه زا نالبگ
 یاهرهش وزج رد رگیدکی ولت رد و کت م و ارموک ۵ ین ارروکذم
 هل واو : دنشاب یی ۸ اب 3 یا نکم هنوگچ س) دنا هدرهش نالُپ ۲

 را یناخلیا جز رد یموط ریصن هجاوخ و نادلبلا ۳ توقآو ۱
 ۲۰ ارمنوک لوط و تسا هدرب مان ارسوهو متوک رهش ود نیه طقف اقافتا نالگ

 هقیقد هد و هجرد جنپ و دص ارمموه لوط و هتبقد لهچ و هجرد راهچ و دص

 هجرد من تسرد میوه هک دوشیم او زین نیا زا هک (۱) تسا هدرک طبض

 تبسن تفیقح رد و ؛تسا هدوب عقاو مر قزنس رد (جسرف هد بیزرق 8

 ۸مدتعص 10د0ع 06۲9 163 تعالعب سیراپ ِف "هتناخاتک هی یاخلبا عز )1(

 ۱ ورک ؛ ۱۰۷ قرو



 ۴۶۷ ص ؛تافاضا و یغایخ م

 ۷ ۰۳7۰ «۲۲۸ ص یمور فونوگلم زا «رزخرحم یونج لحاوس»
 لصنم هه زا و دیدج یاههشقن و ینارغج بتک موم رد نینچه
 یتیار ول فیلأت (۱) «نالگ» هب موسوم سین باطق رد ون ظ دست

 ث 7و رسم ار رد تمشر رد یون قوام نیس

 3 ۲۲-۲۳۸ ۲۲۵-۱۲۲۷ ۰۲۱۵ ص ناآلگ «
 خ رد ارریخا ل یا هک یبیجم طلخم انا زاراسنپا دف و

 حر دنم اب نا تاروطسم ایانتا 1 مربرگان هد هداد تسد 3

 دق تافلّوم رد روکذم «متوک» روبزم باکو ۲۲۰-۲۲۷ ص رد

 رات عیاقو عیج و هتسناد یکی باوصلا وه ام یلع هیلاح «مدهک» ۰

 ناونع تحنرد ارهه وا دنا هدرک رکذ مدنکو موکب عجار یاس نیخزوم
 ز ۲۳۲-۲۳۷ ص رد و ؛تسوا اب ی اکب قح هتبلا و ینسا هد حج

 لک اکو هدر وار اردو سرو جای باک
 ضرف ناجیهال قرشم رد خسرف شش بيرف هیلاح هوکنار رد عفاو رگید
 هنادخم هنلتخ ءاسا هه و ۲ ما کد

 ۳ قاب یو ی سم

 و تسا ججناو وهس و هابتشا یکی ونببار تاراهظا نيا میج دیوگ
 5 ربث هس و هداد تسد یی رایسب طلخ 15 رد ارروبزم

 رونق زا رد یدالبم ۷ هی رو تا هسنارف ناپزب تاک شب ۱ (۱)

 ؟یس) لیذ رارق زا ن ۳ ناو و ما و

 ۲ماطزصم. مو 2۳09668 008۵0۵ 06 ۵ ۵9۵ نع 06» 039 16 1,

 1 00 1» 2ممبم 0 ۵ 1و 1916--1917)و 2 ۲۵1, ۳8716 ۰

 مالسا فراعلا ةرياد رد زین یسور فورعم قرشتسم 5 درود یاق | (۲)

 و دناهتشادنپ کی مسوه اب و عبتب كش الب «ناجیمال» ناوع رد

 ۱ تسا او وپس دون يهاوخ نابپ بیرقع هکناتچ

4 

۳ 



 ۳ا ۷+۳ ص «تافاضا و یشاوح

 دن گر هدب ید ارتوک نیعلا یأرب دوخ هک یک دف 1 الی هش نیل

 تامدقم نیا رب انب سپ ؛«۲۱) دراد تفاسم ایرد ات زور كي موک» هک ؟
 زا متوک» 1۳ ص بولقلا ةهزن رد ینوتسم لا دمح هجا هروکذم ۲

 ناگروگ زا هک یتنک هاگردنب و تسا هداتفا ابرد رانک ردو تس | مراهچ اقا
 * مطع فحا و دیایم نوریب اجنا زا ناورهش و ناتسربط و [ناگرک : ظ]
 رانک» زا یو دوضنم و تسا ریبعت رد هلفارتم لا 2 نودب «دراد

 نینچه و «نادب ینینح لاصتا هن هدوب ابرد 9 برف اعطق «ایرد

 یرهش ینمب هدوب هلک نیا عا ینعم كش نودب هاگردنب زا یو دارم
 یتشکب اجنا زا ای اجنادب ی زا هک یتراجت هعنما نزخم و ایرد كيدرن

 ۱: (تسا الک هاگزدب تمشر هک فنیرک هزورما فرع رد هکنانچ) دوشيم له

 «دشاب عقاو ایرد یقینح لحاس رب هک یرهش یعب ضخا یتعع رو هن

 « مک » یالما و روجهم کی «متوک» یالما ابوگ دعبب من نرق زا
 راهچ هس نیا تافَْوم مو رد و تسا نش لومعم نآ یاجم 6 نیک » ۱

 نیا مان دناهدوُم عضوم یا را یرکذ تنایساتم زا تتساف 5 ریشآ نرق

 ۱۰ تسا مش هتشاگن روک ذم تروص ود ۹ )0 ردن و ذش ام ۷۵ امئاد هیحان ۳

 خیراتب فورعم نیذلا سمت نب "لع فیلأت نالِگ خیراتب هلج 9 س

 نیذلا ریهظ دیس ز ۱ نالگ : خرات و ؛(نآ تسرهفب عوجر) نزد عبط یناخ ۱

 و «(تلذک) یعاّبع یارا مع خیرات و ؛(رّزکم رایسب) ونییار حبط ینعر# :
 و +۱۶ اف نم سس رارط عبط هلودلا دمتعم از رپ. داهرف جاح 9 همان لب

 رخ الا ف مم ۸ ةمومضم ةيقوف ةاتنم ءات مث ةنکاس واو و فاکلا "مضب موک»(0۱)

 یزیزعلا یف لاف و موی ةريسم رعبلا نع ةلقان یمو ناب اط ةنيدم متوک و اهار نم لا

 «(۲۳۸-۳۲۹ ص نادلبلا مونت) «لیجلل ةريبک ةنيدم متر

 رد هک ۲۸۲: ۲ باتکتا رخ آ رد عوبطم قیافحا قیارط فلوم "همانرفس لیم (0)
 < ينما بوم «متوک» مدق زرطب حضوم نيا مان بنی



 ۲4۷ ص ۵ یشاوح ۳:

 و ۱ 3 ۲ ۰ تا لیف رارف زا باتکتا هنلبخع

 رهش و دنناوخ نالک سپ ارتشر و تنش و رسب و بالود و زکسک و

 نب سواکبک ُهلیبف و ؛نالک شیپ ارماه و نافسچوک و متوک و ناجهال
 ۱۰ اند بیس یاشداب رد م هک دندنواب روپ دنا نوک کاح هک

 - نژ سواکیک رموخ و «نالِگ شیپ رورسو مدقم و دنا نوا و

 اخ وکالوه لابقتساب وا و تسا نیدلا ءالع ردام و نابلسم ون نیدلا

  فرط زا و «درک تعجارم یثیماغرویس اب و دون تقباسم تردابم

 ینعا دوردیپس هراکر ب عوضوم تسا موک تیالو تسخن دوردیفس

  نآ تیالو دور دنس قرش و تسهوک وا یونج فرط

 ٩ ناتسرپش رازاب [۱ ار]متوک هبصق و سنا یا مسا متوک هداتفا برغم ۰

 , نینچ# و [تسا] سواکیک نب نب کلولاس اجنا کاح و
 ۴ رد تشر و -«هدانفا ایرف رانک رب توک لا زا نانسچوک

 َ ۲۱ تسا رک

 رک ییالود» هک دیرگ ایرص روبزب تفلوم دوشیم هظحالم هکنانچو

 موک لاش ز زا (تسا هدوب نا را وزج هیلاح یاشن هتشل هک یتب ,الو ینعی) ۰

 هدوب عقاو ادکع ای شب ناتسچک نرج و ««هداتفا ایرد ر یک

 ات یغلبم ۳ هدوب نافسچوک بونج رد هک متوک هک تسا او
 «۲) تس ِ | متوک یلامش برغم رد تشر» هک .دیرک زین و «هتشاد تفاسم

 ایردپ لصتم موک هک دوشیم دافتسم حوضو لاک رد زین هرقف نيا
 ] موقت رد نینچو ؛تسا هدوب تفاسم یرادتم ایرد و نیب ام و ۰

 ویا وا ْخرات نیه فیلأت نراقم ممه نرف لیاوا رد زین نآ هک ادنلا وبا

 ۲۹۵ قرو سیراپ رک لا قیاس "هخسن یناشاکلا هّلا دبع زا وتیاطوا خیرات )1۱(

 ۱ یوم تهسق) ۹-٩۱ ص ۲ ج رفش «یسراف هبختنم تاعطق» و
 رد ِ- فا اد ۱۸۰ ص لپاقم "هشقن رد (۲)



 9۹ ۲4۷ص «تافاضا و یشاوح

 ناف مد نآ هک هدزاب ایت هل دا نآ برغم اب ور هو قرثم

 و ٌراوت سنک رد نآ زا سپ «درصتی ارگ تشر و ناواس و ۹ ۴

 جز و ؛توقای نادلبلا مجعم لهق و هتعیب متفه نرف كلام و كلاسم

 باتک نیه و ؛ ضورعو لاوطا لودج رد یسوط ینیدلا ریصن 3

 « لضف رد و ؛هیف نجن ام عضوم نه رد ینبوج یادگناهج یی رضاح"
 بر ةسهزن و «ادنلا وبا نادلبلا موقت و «عراوتلا مماج زا نآ لی
 یفص ال دعارم و فوم ناه نبرگ خرات و ( قوتسم 9

 مو هربغ و یقشسد دجح نیذلا سمش رهدلا ةبخن و « ؛یلنح نمّولا دبع ۱
 ؛تسا ۵ما 1 رّزکم رایسپ

 ۷ مشاقلا وبا هک تسا صف مو تورم هندقتم ذخام ده زا لو 1
 هیاک ینارفجم مجار (۱) وج وتیامو ۱ ناطلس خیرات رد یناشاکیلا لا نب ها دبع

 اطلس تسدب تیال و نآ را حتف تبسان متشه نرق لی رحم الِک دالب

 زین لصنم ةبسل فصو نض رد و هتشأاکن ۰ و

 رصع نآ رد موک هبحان هک دوشیم دافتسم نانچ لصف نیا زا و تسا هدوم
 داقسا گیر اتساهنداد ات هر ارام مت رگید ييحاون بلغا لب

 هبلاح مدهک كولب تعسو زا شیب بتارب تاقوا نآ رد نوک هان تعسو
 لا بونج فرط رد لیجنم زا اهماظ ده دیم 2 زا و تسا دوو

 طسینم دور دینس بناج ود ره رب 2 فرط رد هیلاح یاشن هتشل دودح

 نالگرایدور كولب رب هدوب لوتشم هیلاح مدیک كلولب هوالعب ینعی تسا هدوب

 ۲۰ فرط زا تشر هموح یفارا زا یرادقم و بونج فرط زا دابآ تر و
 زو تسا هدوب دوز .دیفس یرغخ رب هوورما :دافام ّك هبصق و لا

 عضاوم 1 ۳ تشیا متوکب مجا ۳ هک ایا ات روبزم فو تاروطسم هصالخ

 نو 0626. 1419 تمالعب ۳ 0 باتک نب فا لعخ یاهخسن () 1

 ب نیناسر 7 2 99 7 ار ۳ دو



 ۲4۷ ص « تافاضا و یشاوج ۱۸

 .روبزم رسهش رد هاشداپ نیا هموکحما راد زین «شدغا یارس» زا
 1 (۲۱) کش نودب تنسا

 مض و واو نوکس و فاک مضب نوک نوک ۰۱۱ س ۲۷ ص
 ولب مان دنسیون و دنیوک مه هیلاح هک ) ممررخا رد و هیناقوف ةاتنم
 ۲ رب 7 اس اب هر دیس فارغ رد ن دال تیالو رد تسا «

 ِ ِب هجراب ۵ینه هدزناش یاراد و لامث بفرط زا تشر و

 او مدهک هبرق نيا و «تسا مدکب فورعم هیحان لصا مساب زین اهنا

 : ضرع لزانم زا لزنم نیلوا و تشر قرش بونج ینترف جنپ رد تسا
 . «دوریم نیوزقب تر زا هک یسک یارب تسا نیوزق و تشز نیب

 زا مراهچ نرق نییفارغچ ءامدق بتک زا كيچيه رد متوک مان

 ۱ ارج مرا یسدقم و لفوح نيا و یرخطصا
 َ فیلات ناسارخ رد یسراف نابزب ۲۷۲ هنس رد هک لاعلا دودح

 زا سپ (دارک نینل عبط زا ۰ ص) روکذم باتک رد ؛ دیبرن رظنب
 مفاد یون نایدور یوس نا و نایدور یوس نيا» هب نالیگ

 اوح رد ربث 0 نباب دوش عوجر شیلغا لاوحا متاوس زا عالْطا دیزم یارب (۱)
 رکنم نیدلا لالج ةريس و «(۱46-۱۱ ۰۱۸۱ ص ۱۲ ج) ۱۲-1۱4 تاوتس
 و ۱ ض ۲ ص ۲ ج ینیوج یادگناهج و «(رّرکم) ۱۳ ص یوس

 و افصلا ةضورو ۱۱۱۲ ص ۲ ج ادفلا وبا خیرات و ۲۵۱ و ۲۰۱ ص ینیورق دالبلا

 ذم لصف رب ۳6۳00:7 یرمرفد یشاوح و «نایهاشمزراوخ خیرات لصف رد ریسلا

 ۱ ۷۳-۸1۳۳ ص انسلا ةضور

 ظفلت اب تسا قباطم و ۶۲۸ ص نادلبلا موقت رد تسادفلا وپا طبض نیا (۲)

 طبض اب تسا قباطم زن و « هی بیرفت هسلخم ءاه اب و لاد و فاک یضب مدهک

 + طفم هک سیراپ یلم هناخیانک هست خیس هجاوخ جز رد ات منی «مثرک»
 (هصهتعص زهعقع طه 163, 609) تسا یسوط نیدلا لیصا هجاوخ ف وه

 ( یا ,درک طبض ءاتو فاک حتف متّوک نادلبلا موم لب توقای



 ۱۷ ۲4 ص « تافاضا و یشاوح

 وا تعجارم و دادفب بناجم وا تکرح سپس و ناهنصا و ناشاک و و
 زا یراینب و ارس موج هطساوب داب !دسا یک زا"

 عیب هک میاقو نیا ناسارخم وا تدواعم سپس و یاپراهچ و مدرم 3
 (۱) هتفای عوقو 71 4م رد هش نیخزوم خرصنب هدوب نیشک لوط ی ۱

 ه یور لاس ناه دوخ رد لو میاقو نيا هم زا لبق هک شلخا لتق :

 و - نا رخاوا ای طساوا رد هن دوب دهاوخ نا نآ لیلا رد ات ۱

 لابفتساب اعو محو یفو رد یوس) جرصنب هجرت بحاص لتق هک ا رگید

 بدر و» : هدوب هتفر نو رب دنا رد وی تعجارم ۳ کم زا هک جاجح

 «ٌیامحما یز یف هبلع اوزنقف مارجما هتلا تی نم مهترصنم جاجحما یقتلی
 ۱۰ و قارع لاثما یدالب جام تعجارم هک تسا مولعم و (۱۳ ص یوسن]

 تروص ج لاس زا دمب لاس نلیاما یاههام رد ارج درخ ناطاو 1

 نآ رکاب درگیم ۱
 تایاکح 3 بت رد هجرت نوا شفغا نیا مان هک دانام یی و 3

 یافت زا شا ترابع نا و هما دا رطتسا 2 زین ناتسلگ فورعم

 ۳ ارهداز گنهرس تیاکح» : دوشیم عورش ون نیدب هک لّوا باب زا مجنپ

 دیاز یتسارف و مهف و یتسایک و لنع هک مدید شفغا یارس رد رپ
 یالاب ادیب وا هیصان 1 گرزب ات یدرخ نخ تشاد فصول

 مولعم تیاکح نیا زا ی 2 یدنلب هراتس تفاتی  یدنشوه ز شرس
 شفغا ِِ تدج 0 تاونسزا کی رد یدعس هک دوشیم
 رک هاش وب نب ۱ :یرب رک 3 نوج # (:تستشا هد وب ج قارع رد تسا

 مچراوت بتک زا هکناچ شمغا نیه لا هتفرگ هکوک زا لرت تل
 خیش هارد هقوق رای :لامحاب نم 9 یادم ابلاغ دوشیم دافتسم

 نتنام. قاب لاس نيه ی واومام نوح دوی زاب عیاقو نیا ده زا دعب قعن و ۷) ۱

 رد رب ۷ نیا) ۹ هن نعقلا ید هام زد دون تدواعم روباشینب هاشهزراوخ هک دوب

 «(۱4:۱۲ ج لاس نيه ثادوح



 ۳۶ص ؛ تافاضا و یشاوح ۰11

 کد )عج کد زا و « دشاب تسلپ نکغ هرزوگ دم هنس زا خم

 هم زد «ٌیر» ناونع رد ۲۰۱ ص دالبلا فا رف قیوزق

 زین هروبزم هنس رب مدقم یو لتف اذط تسا هدوب تایح رد زونه

 دعب هن و لبق هن هدوب 1۱4 لاس ناه دوخ رد هورضلاب س دتاب

 اه نورفج سائلاو» : تسا لیذ رارف زا دالبلا راثآ ترابع نیع

 ۱ فو لک یف زونک اهب و بمّذلا عاطق و ةسيفن رهاوج نودج و [َیَرلاب

 ةرفع میرا ةنس قف و ۱۳۱۲ درو را يضذم تبار ام اهتال یش اهم رهظب

 د اپیف ناک بابح_ اهب رهظ [شلتیا : ] شیلقلنا نو ی ةلاهتم

 تل یاج الصا و «یهتنا ۲« كلم یا برض انا فرعی ) و ةبيج

 دا --] ۱ اق 3 نیر هم اتسنب هد ۰

 زا سکچیه هچ نش هوالع 2 تب فک زا لیق" فال اهم هک تب ۱

 شات و دشاب یون َ] و یر بحاص 114 دودح رد دک رم

 و انلطم درادن دوجو خیرات رد دشاب هتشاد شلفیا اب ییامتهابش

 زا ۲۰۱ص رد شفتیا نيا مان و « هبف نجن ام (شیاخیا) شفنیا نیهزج

 ۱ تروصب «تولا» ناونع رد ینیوزق دالبلا راثا ینعی باتک ۰
 و ءای طاقن طقف ینعی شالقلیا زا تسا مقاوب برفا 0

 ۱ غابتا لتف یا] اولتتف» : هصن و هش پاچ تسا طقاس ن

 او دشرتسلا ةنيلخما منم ةيئادنلا دی یلع ءامظعلا نم اعج [ج

 ۲ فاخت قارعلا بحاص سلقلا و نمرا بحاصر ۳ هل

 (۲) « فارطا/ عیچ ۰

 .اجنا زا هدوب 1۱4 « لیاوا» رد د شلغا لتق هک متنگ هکنیا اما و

 شلغا لتق ز زا دعب متنگ هکنانچ هک ) قآ رک هاشور )و ی ی

 ۰ هعرذتم عیاقو تیام و (هدوب هعقاو ناه ز ۱ نیم هجرد ات

 :راده و رهبا و ناجنز و نیوزق و ءواس و یر رب هاشمزراوخ ءالیتسا

 +۲۰۱ ص « اضیا (۲) ۲6۱ ص دالبلا راثآ (۱)



 ه ۲47ص « تافاضا و یئاوح

 (۱ وب ناجنابزخا ناکباتا ككرت كيلام ازا (نشنلخا :هلک نیا رو

 نبب ابف وا كلام مسقت و ناده یلاوح رد 1۱۲ ای ۱۱ هتس رد دش روکذم

 شغاب دوب دان وا میسب هک ارجت قارع دالب تموکح كبزا كباتا ناشیا
 ناکباتا كيلام زا متنگ هکنانچ دنچره شلغا و .دومن راذگاو هجرت بحاص
 فورعم (7«ییات شلغا» هب !رهاظ زین تبسانم نیمهپ ِد دوب ناجاپز :

 رسب هاشمزراوخ دجح نیدلا ءالع ناطلس تمزالم رد یتدم نوچ فو دوب
 وه هک یدالب ردرف :تماقم ها او نابستنم زا اردوخ دوب هدرب

 وا سپ شلغا «۳ دناوخبم روبزم ناطلس مانب هبطخ .دوب وا فرصت تو

 ۱- رد 714 هنس لیاوا رد مت قارع رد لالتسالا یبرکعنانت اونا هم

 رصان كلي رحثب هینطاب زا یمج دوب هتفر تورپ جاخ لابفتساب هک یقوم

 ۵ دندروآ لعفب .اروا هدرک هلمح وا رپ جا یزب هفیلخ

 :ارنا زا فدوپ ۱۱8 فرد طلب تست یا ات تنگ هکنیا اما

 درح 0 زا یکی یوسن و ربثالا نبا جرصتب هک تسا

 ۱: تسدب تسا هدوب شلغآ لتف نیه دوخ دادخب دصف و قارع بناجم هاش زراوخ

 خرصتب قارع بناجم هاشمزراوخ تکرح نوچ و هفیلخ رصان كيرحتب نایئادف 1

 ةرورضلاب زین شلغا لتف سپ (*)هدوب 7۱4 ٌهنس رد روبزم خروم ود ره 1

 41۱۳ هتس ثداوح رد ۱۶۱ : ۱۲ ربث ۷۱ نپا (۱) ۰ 3

 تیدلا الج ةري) « یبات 2 شیلغا ها۷ لتق كلذ بینع قنئا وه )2

 [هاشهزراوخ دمحم] ناطلس "نینک ربو ثنب اردوخ شملغا و» ) 0 ی یربکنم

 بطخ لبجا .دالب گلم ال نشیلغا نآ اهم ره دب «0۱۲۱۱۳ اتکناپچ) هنر

 [شملغآ] ناکو» -- «(۱۵6:۱۳ رب 2۸ نبار «اهمیچ اهیف [هاشمزراوخ دیش یاز

 ؛(۱۳ ص یوسن) «قارعلاب ناطلملا ةعاطلا و ةبطخما یمسر امیتم
 ۲ هزج رسا بیبح و ۰۱۳۹: 4 اصلا ةضورو (۱۳ یوسن و۰۱۲۱: ادگناهچ 4

 ۱۷۱ ض ۲ دلج

 ؛۱۱ ص یوبن وه 2۲ ج لاس نبه ثداوح رد ریث ۱ نیا ()



 ۱ ۱ ی فیافاضا و یهززج ۶

 و تفریم ,د ةفرغب اجتآ زا و دادیم ودب رز یرادفمو تسا هنوگچ
 ۱ و رخ دونی تبح هه اب هداهن مدق اههفرغ میبجم ات

 ! ندیرخ زاب یارب یریطخ غلبم هلاس ره و ؛دروآیم تسدب ارناشیا
 >اوس رایدب دوخ ءانما زا یعمج تباحصب گنرف دق زا نیلس

 3 ءارقف رب می زوت یارب یّکید ریطخ غلبم و «داتسرفیم تاماش *

 ها تیب جاج یارب ۲۷۶ یمن و ؛تشادیم لک هدیکمد 5 نیفیرش

 .لاسرا هکب دوب نش هیهع نآ رد ناشیا جاححیام و مزاول عیج هک
 رک هداد تابقر و هیراج تاقدص و هیریخ لاعا زا كلذ ريغ یا

 اطوسب و ًالصفم ب ۲ ۱

 ! تسا روکذم وا لاوحا هجرت

 ۱۳ ۱ لا زر هل نا تیم ۰۱۰ سس ۲۵۱ ض

 ۰ بس

 ؛ ۹1 ص ۲ چب دوش عوجر «لییس» هملک ریست یارب (۱)

 اب ًالوا دوش عوجر یروکوک نیذلا رّتظم لاوحا زا عالطا دیزم یارب ()

 . یدینم عماچ طوسبم رایسب لاح حرش هک ۲-٩ ص ۲ ج فاک باب رد ناکلخ
 1 61:۲ ۸۲-49۸۹ تاوتس ثداوح رد رثالا نیا :لیذ زع او :ایاق# مداد تسدلن

 جد 2۵۳۱+ ۰-2-۰ ج تیتضورل تاک 0۱۲۸۰۱۲۳ ۱۱ ۰۱۱۷۱۱9 ۲

 ِ 0 عوجر) لودلا رصتخ و ۱۱۵-۱1۶ ۰۸۰ ۸۷۰ ۰ ۰۲4 ۱۲ 4۱۷ ۰۱٩

 و ۰۱۵ 41۲۳ هه -4خ ۰۳۹ ۰۳۷ ۱٩-۰۳۲ یطوفلا نیا هعماجلا ثداوحا و

 هایرفت فال نیا تاوتس نام تداوح :رد !دنلا
 ۶ «تاحفص لیذ یغاو دوش عوجر هملک تریا :یاهدب هتنن یارب 0)

 : زا نکل دشن مولعم روطم مفار یارب یکرت ملع نيا قاقتثا و زینت و تاکرح
 وا فرح هک تسا نیتیب بیرق دالبلا راثآ «سیلقا» و خراوتلا عماج «شییلغیا»

 ( (0هعطمهنصتءط) ُ شنوع وا : :اج



 ؟ ۲47 ص «تافاضا و یشاوح

 فلج دالب او یلکتم نیّلا رصانّدض ر ینع رصا نخ ۷
 هایت اب نیت :ورج رد زن هر تفحوپ هدومن مایق نتم رد یوگا لیصنتب

 "1۱۷ هنس زا « دوب نیدحتم رکاسع عیج ر ی رضاح فاصم رد لبرا

 یو وا دالب یحاوتب ناشیا رّرکم تالح و لوغم جورخ زا سپ دعپب 1
 ۰ یا عافد ددص رد و لصوم اس قافتاب دوخ یانگ تکی ]

 تدواعم زا سپ 77۲ هنس رد و «۲۷دربن شیپ زا.یراک نادنچ هچرگ

 یو دالب 3 زا یو روبع و ناتسودنه زا ینربکنم نیدلا لالج ناطلس
 تبفاع ۲ دما رد تلاسم و حلص رد زا روبزم ناطلس اب هجرت بحاص

 تي و داتفه .نس رد تفای تافز لیزا وو ) لاس ناضمر ۲۸ رد "

 ۱۰ دنزرف نوچ و (لصوت# هعلقب هدوب ۵4٩ هنس مر ۲۷ رد یو دّوت) ی کلاس ِ

 یسابع نخ تیصو بسح رب ارتافاضم و لبرا تشادن ینیشناج و 1
 (؟دوم راذگ او رصنتسم ]

 دابعب ناسحا و رب لاعا رد و مع كولم رایخا زا یروبکوک نیدلا رظم 1

 رو دنق وزن قأقا هه رد تاقدص و تالص یاطعا و تاریخ هعاشا و هل ِ

 ۱« یضرمو هزج و افعض و ارقف یرکتسد و ایر لاوحا هیفرتب وا تبه قم ۱

 فورصم سان زا هقبط نیا لاثما و نانز هویب و ناکدوک 3 تافآ باتو ۱

 مات راد و مار راد و اههناخضبرم عاونا دوخ وراف دالب رد ؛دوب ۱

 و یهار رس ناکدوک یارب هعاضرلا راد و هزجعلا راد و نایملا راد و

 هرجغ و تاطابر و قناوخ و سرادم زا رخ عاقب راس و هفایضلا راد
 ۲۰ كالما و بوخ تالغتسم هعیفر ُهینبا نآ زا كيره یارب و تخادنا حرط

 هفرغب و تفریم اهناخرامبب اصخت زور ود هیفص تان تافوقوم بوغرم ۱

 دونی یئولد و دقنت ناشيا زا كيره زا و دشيم لخاد یضرم زا كيكي ِ

 شلاح و دراد دززآ هچ و هدروخ هچ و هدرب رسب هنوگچ بش دیسرپه و

 ۲۷-۲۰ ةعماجا ثداوحاو ۰۲۳۲ ۱۷۶-۰۱۷۵: ۱۲ ريث ۷۸ نبا (۱)

 ۱5۲: ۲ ادفلا وپا و ۲۲ ةعماجما ثدارع/ا (۲) ۱۹۹: ۱۲ نبا (۲)



 ۱ ۴4۰۱ ص «تافاضا و یشاوح 1۹"

 ۱ رسم ةبفع ات دتفا نایمزراوخ تسدب رهش نآ ات دراذگن و د

 !)تفرک شیپ دوخ هار هتساخ رب هرصاح رس زا ارارطضا نیدلا لالج

 وبا ظعم تام نعب «یرویکوک نیدلا رفظم .ه سم 12۱1 ص

 نب نیکنکب نب كچوک یلع نیدلا نیز نب ۲)یروبکوک نیذلا رثظم
 | حالص روهشم نارادرس زا و روزرهش و لبرا عاح ناکرت فیاوط زا ۰

  یرقتسقا هلسلس زا لصوم ناکباتا بناج زا یناوج لیاوا رد « ویا
 دل حالص ناطاس تم دن ۸ هنر ؛ دوب هریزج دالب 1 ناّرح

 دعبب ٌخیرات نیا زا و دیدرک یو صوصخم نابّفم هلج زا و تسویپ ییویا
 ص ۲ یادم ناطلس تابراح و تاوزغ بلاغ رد هجرت بحاص ۵۸ هنس

 نآ رد هداعلا قوف یاهتعاجش و دوب وا باکر مزالمو رضاح گنرف

 ۰۸۴ ٌهنس رد (8) نیطح روهشم هعقو رد صوصخ دیسر روهظب یو زا

 ٍد رفن رازه یسو هتفک هعقو نآ رد گنرف زکاسع زا رفن رازه یس بیرق
 هبر هر یکتا حالص ن ناطلس ۵۸۱ هنس نت دیدش رسا

 ۰ تس

 سن تأفو زا سپ 9۸ ةتس رخ و ءدروارخ یو اکن هلابص ارنوتاخ

 الص ناطلس لبرا عاح 3 ۰ تس نیدلا نیز هجرت بحاص ۰

 ن زیپ زین ارروزرهش و تشاد ینازرا یوب ارلبرا دالب تموکح نیدلا

 هش ادج نیذلا حالص ناطلس تمدخ زا لاس نیمه رد یو و درک دیزم
 ۳ ۰ لیچ ۲ نمی ره رخ اب و توپ و
 ۳ ۴ ال رق « دوب قاب لغش و هنیظ او ناو ی یک

 ۱۹۵ ۰۱۶۱ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ص ۱۳ دلج) 1۲۲ ۰۱۳ ۶ ِ تادبص ثداوح رد

 "یکرت سا اذه و») «دوبک گرک» ینعب تسا یکرت مالعا زا یروبکرک ()
 رب» اب «یروب» و یک دم «كوک» زا ۱: ِ یاس ارز بیق هرجا

 . «هجرت زا و ۲۲ و نتم زا ۲۱ و ۱۱ ص امستوه عبط یکرت و ییرع نامجرت) گرگ ینعب
 ۱3۳۲۶۲ یسدقم /هماش ربا نیعضورلا باک (4) 1:۲ ناکلخ نبا ()



 ی

 دا ۳

 ۱۱ ۳: ص ؛تافاضا و یشاوح

 1: .-041 هتس) رکدلیا نب دن ناله کلباتآ كلولم هنکرک
 (م۵۹۱-۹ ةتس) هافمزرازخ کت كرم یجاب
 ۰۰-1۸ ُهنس) روکذم ناوله كباتا نام كولم نئمتنیآ

 03۱۳ ۱,11 ۰-1 ۸ ُهنس) زکدللیا نب دنمح نب کكب زا كباتا گاولم للکیم

 ۰ و ناگتس زا لو رکدلیا قت نمد ۳ رکبوبا كب اتآ كولم ۲۱ شلغخا 13

 «(7۱۲-0۱4 ای 1۱۱ هنس) هاشمزراوخ دیحم ناطاس ناگدیشکرب

 ۳1ت

 فورعرقنس نیذلا نظم ,یبسلا هجو نیدلارفظم ۳ س ۲4۱ ص

 بناج زا و یماّع ها نیدل رصاتلا هنیلخ كيلام رباکا زا عبسلا هچوب "

 یدهح نب ؛ نیدلا ریصن هنیلخ رسزو نو و * دو جاح ریمآ رویزم نی

 ۱: زد نیدلا راظم .٩ ۳م دیزرویم توادع وا اب هراوه یولع 3

 هدرک اهر دوخ لا نانچه ارجاجخ موخرب موسوم یضوم رد ج هار ضر 1

 زا سپ 1.۸ هنس رد ات دوبیم اجناه رد هراوه و دو رارف ماشب ريزو سرت زا :

 تب عاطعاب ارهنرک هد زارع ریو نخ چ تمکرا شب لا
 (ام یوگتنگ لحم دروم نيه رد ینعب) ۲ هنس رد و « تشاد 0 ینازرا
 ۱« تشذگ هکنانچ مجم قارع بحاص ییکنم نیدلا رصان دض رب فارطا كلولم هک
 115 دقباونش زد و درب هفیلخ رضات نایرکشل رافرم یو دندوب هدوم داحقا ِ

 و ")تسا هدوب ناتسزوخ اح ینیوج و ربا نبا یرصنب یو 1۳۲ و
 هنس نیا رد و «هدوب دش بصتنم هنیظو نادب یخیرات هچ رد تسین مولعم 1
 ناتسو دنه زا تعجارم زا سپ قرلکنم سدلا لولخ ناظم هک 3
 1 زا عافد رد هجرت بحاص نیدلا رنظم تخادرپ رتشوش هرشادت 1
 یراشف یاب هنادرم و شاد گرم دوب تمواقم و تبقارم و طایتحا همزال 3

 ۱۶-۱۸ صب دوش عوجر (۱)

 )۳۰ :۱۳) 1۰۴ ٌهنس ثداوح رد ريث الا نب وبا (۲)

 ۲۰۲ :۲ ادگناهج و ((۱۹6 :۱۳) 1۲۲ هتس ثداوح رد ربث ۷۱ نیا (۲)



 ۳م تافاتخا ع یماو ۱

 كلام و دش هبشک نشییآ تسدب میفگ هکنانچ 1.۰ بس رد ات تشاد
 ۱ : ۱ ال دما رد یو فارنصتب

 , بیرق لا دعبب ۰۹. ةوذح زا دنش هظحالم هکنانچ ۳

 ارع هیفوجلس ضارقنا نیب ترتف هرود رد ینعی لاس جنپ و تسیب

 اضم و ناهفصا و ناده و یر زا ترابع هک لبج دالب رد لوغم ۳ *

 رذا ناکباتا نامالغ زا بم هک كرت كيلام زا کچوک هلسلس كي دشاب

 اک یتطاس دناهدوب نایهاشمزراوخ نامالغ زا زین نت ود یکب و
 وهم تشیهب ٌخیراوت بتک ز زا کيجبه رد نوچ لو دنا هدون لالفتسالاب

 رتک اذط تسین روک ذم ینافیا لاوحا خاوس یصوصخ لصف رد

 . دارفا یاسا و هتش نینچ دوج زا یتحو ناشیا تالاح یراجش زا ۰.

 اخ كي ءاضعا هن اجنیارد «هلسلس» زا دوصتمو «دراد یلماک عالطا

 :هکلب مريغو هیمزراوخ و هیقوجلس لببق زا یفوروم تنطلس اب تسا

 هوق دوخ رد هک یکرت مالغ ره كيلام هرود رد رصم ریظن هک تسنا
 ؛ و لش یغأب تقو هاشداپ دوخ قر كلام و دوخ مود رب نیدیم

 و دالب ییامرفنامرفب یزور ی ۱ تکلم رب هبلغو ۰

 ۱۳۳۷ 7 1 لب یون ال هرکی سشوخ لد داع باتر رد
 31 بجتو ؛تسا نشبم حورش وا فرط زا بیترت نیه نیعو 0

 اخب مان مالحا و لئار اط دینام ده لجمتسم ياهنلود نی

 .لاس جنپ ب و تسیپ تم رد هکنانچ دناهدوب لاوزلا عیرس و

 ی شیب اک متنک هکنانچ یتنطلس مجم قارع رد كرت كيلام زا رفن ۰
 : پیترت نیاب دنا هدوم

 ) تاونم ثداوح رد ربث ۸ نباب دوش عوجر هبکرک لاوحا زا عالطا یارب (۱)

 ِِ تاوتس نه ثداوح رد زین ادفلا وبا و ۱ ۰2۰ :۱۲ ج) ۰

 0 ها ةحار تسا تش پاج «اجکک» یا «اجلک » اتفیلخ وا مان اج ود ره

 1 ((طوسیم و لصفم رایسب) ۳۹۱-۰۲ ۲۸۸ ص هکک



 هو . ۱/0 ؛ تافاضا و یشاوح

 وبا و ؛تسا ی ود ره لام و (دنا هتشون زین ءات یاجم لاد
 ینیب خیرات فورعم مجرتم یناقدافرجما یشنلا دعس نب رفظ نب خان فرشلا
 دوخ باتک هچابید و اروا م انو هدوب نشیقتیآ تریذلا سمث نیا رصاعم

 ۰ سش ظعم ۷ مظعا ناقاخ» : تسا هدرب لیذ تازایا

 3 یزاع بنرفلا و قرشلا كلم نیلسلا و مالسا۸ ةرصن نی
 دا نکر 3 بان هک هلابقا فعاض و هلالج لا سرح شیغ
 روبزم ههرت سا مولعم هکنانچ و )۰ ۳ ۵ع و داع و دوب تو

 (.۸- ) شبا دهع طساوا رد ینعی ۰ ۲ هنس رد جرتم دوخ رصتب ۱

 ۱ ۱ تسا بنر مامناب ۱

 . كيلام زا ضیا حرشب زین یو (۵هوک نیدلا رون شیفتیا فلس اما و
 قارع هیفوجاس ضارقنا زا سپ و درب رک کیا رب تی تاپ باد كرت

 الیتسا محم قارع و۶ تمسق رب یو هاشمزراوخ شکت تسدب 0٩۱ ٌهنس رد

 هاشیزراوخ .یکت :تابلام زا .یان قجایم .تسدب رگید تبسن و) 8
 لاغتشا تایالو نآ ینارکح لالفتسا لاک اب لاس هن تدم و (دوب هداتفا

 خیرات هجرت هم ذقم رو و 7 "بیدار رد ادفلا وپا ی 6 رذ هلخ زا )۰

 ینعی « هدزک عولط هام » ینعب تسا یرت مالعا زا شیغدیآ اب شیختیا و - «ییب

 بعد اب یی هام نم یا زا یزم عرق دین ی سا غزب») هش دلوتم هام

 «(هججرت زا ۰۷ و نتم زا ۲٩ ص ایتوم بط یبرع و یرت ناجرت) هدرک عولط یعب

 4۱۱ ص نارهط تب خیرات هجرت (1)

 رد ری نباب دوش عوجر نشمشتِیا لاوحا ماوس زا عالطا دیزم یارب ۲
 ۱۲۰ ۰۱۱۱-۱۱۰ ۰٩۱ ص ۱۲ دلج) ۱۰۸-۱۱۰ ۰1۰۲ 41۰۲ 61۰۰ تاونس ثداوح

 و 1۰۰ هتس ثداوح رد ادنلا وبا خیرات و ۰۳۹۰ ص ریدملا ةحار و 6
 ۱۱6 ۰۱۰۰ :۳ ج۳

 یعع کرک رشصم «گنر دوب» ییمب تسا نراولا زا لوقنم یرت ماعا زا (۵ 1

 یرع و 3 ات گیر هایس >- هجارف و «گنر دیفس < «ینآ سنج زا دو

 ؛(هجرت زا ۲ صا
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 ۲4۵ ص «تافاضا و یثاوح " ۰۸

 ناجایرذا ناکباتا زا زکدلبا نب دمح نب كيزا نیدلا رنظم كياتا كيلام
 س لبچ دالب بحاص _ نیدلا یک رب کم ۰۸ هتش رد درب

 3 اس لوتفم و بولغم اروا هدومن یر جب وتو ناده و ناهنصا و یر

 فارطا كولم اب وجودم دا قلطم عاح وا یاج دوخ و

 و یابع رصان تقو ةنیلخ و روکذم كبزا ام زا

 دون یراگزاسان تولا لب ملا نا رب یخ نیدلا لالج

 ۴۳ يه هرخالاب تسا روکذم خیراوت بتک رد هک یلیصنتب ناشیا

 نیا تیاورب) 1۱۳ ابی (ینیوج تیاورب) 1۱۱ هنس روهش رد نش قفتم
 رب ناده یاوح رد و دنتفگ هجوتم وا عفدب نارک یرکشل اب (ربث#

 قب هما تسدب يدنچ زا س و و مزهنم یکم هداد تسد قالت نیقیرفلا ۰

 : مع قارع هلج زا و دیدرگ می بسقت .نیدختم نیایف وا كلام و دیس
 وزآ یا ملا فیس امالب ن ۱ یا ایا ات

 «(۱) دوم راذگ او زکدلیا نب دجح نب رکبوبا كباتا شردارب كولم رکذلا
 ارآ دیدرک هجرت بحاص بولغم هک روکذم شیقتیا نیدلا سمت اما

 درب ناجا :رذا ناکباتا زا زکدلیا نب دبحم ناولهب ناهج كيلام ز زا زین ۰

 لبج دالب هگوک دوخ مودخم رب 1.۰ ٌهنس رد :یووت زین وا و
 و و بولفم گنج 9 هموک نیفیرف نیب هبراح عوفو زا سپ هدوم جورج

 و کر و ناده ز زا وا ینّرصنم كلام رب شیفتیا و دیدرگ لوتقم
 ِث > نم دالب ن ین کت لاس تشه تم و تفای الیتسا لیج .دالب

 هکنانچ کم نیا صان تا هارد ِ لاغتشا لالفتس ۰
 و و مس

 ۱ را یمن رد ارش نیا مانو ؛ دش هتشک متنگ

 ۱۲ ج) 3۱۳ ۰۱۸ تایم ثداوخ رد ربثل ..رباب دوش موجر (۱)

 ثداوح رد ادفلا وبا خیراتو ۰4۰۲ رودلا ةحارو «(۱6۱-۱8۲ ۱۲۷-۰۱۲۹ ص
۸۱۲ ۱ 

 اید هتس ثداوح رد :٩۱ ۱۲ ریث ۷۱ نپا (۲)



 ۷ ۲4۵- ۳۰۶ ص « تافاضا و یشاوح

 هکنآ ات ۱!فشا هدون طبض دراد تفاسم نیخزوم روهج هنس اب رف

 نونک ات هک یگید دات عیج زا اركللا ماظن لاوحا هجرت روبزم فا 3

 «تسا هتشاگن رتعماج و رتلصنم تیسر روطس مقار رظنب

 هیلع» دننام تسا هییاعد هلجخ مالسلا هک لع 1 1۲۷ ص 1

 بام و وا رکذ من بت كاذ وحنو «مالسا و ةولصلا هیلع» و « مالسل ۱

 هو كد یلع ی ع نسح» دناهتنگیم دبال ادتبا و «داب دورد و مالس وا
 بال ای مان هوالعب ینعی كلذ وحم اب «مالسلا هرکذ لع (1)انالوم» ای

 عدم مان لامتسا ترثکب سپس و «۲۳)هیئاعد هلج زا لبق هل رعد

 تالاعتسا ریظن هنیعب دنا هدرک انتکا هئاعد هلبحم طقف و فذح ارهل

 ۱. طدرا نو یفص خیش نب نیذلا ر دص خیش زا هک افصلا ةوفص ب۹

 ریبعت قیرطنیاب ابلاغ باتکت رد تسوا تایاور بلاغ ذام د رآ وا خبش ۲

 « درک نینج هتکر رب هل مادا » اپ 1 انچ هتکرب هثرا مادا» هک دیانی

 یاج نالفب هتکرب ها اد اب رو مک ست ماداب نالف» ای

 کل یسدلا ردض ۳ الصا و افلطم یرکذ قبس چیه نودب «متفر
 0 « هثکرب ۳۹ مادا» هلجح هکیوحنب 0 هلک نیلوا رد و مالک یادتبا رد

 و دم یخ 1 تسا لش هیلغلاب مع ابی رقت روبزم فوم حالطصا رد

 « دینی ریبعت ردن و ذع ام ۷ هقیرط نیا رب ۰ هک. لیدرا نیدلا

 11 (4) یلکنم نیدلا وات «یلکنم نیدلا رصان 4۲ نم ۱: ص

 باقلا زا «انالوم» (۲) ۲۸۰ ص لابقا یاقا دیدچ عبط فلَسلا براجت ()د

 ۱۰ ح ۱۶۰ صب دوش عوبر تسا هدوب هلسلس نیا كولم هصوصخ#

 «دنا هتفرگیم تین رد دبال دئآ هدرکیفن رکذ ارم عدم مان ادنیا زا مرگ ای ۲
 «گنبم») رادلاخ ینعب تسا یلکفیم تفص زا لوقنم ارهاظ و یرت مالعا زا یلکنم (4)

 نرعو و ناجرت) رادلاخ زا نم اب کم الثم (تیسن تادا «ل» و لاخ ینعب

 91۳ لک هواب سوماق و «هجرت زا ۲۲ ص ایئوم عبط



 ۳.4 ص «تافاضا و یشاوح ۹

 التتخا نیخزوم نیب ام كللا ماظن لتق لحم رد هک دانامن ینخع
 ۱۳۰ رودصلا ةحار بحاص لیبق زا ِ رب ضمن :تسا یرای

 نودب ۱ نیا دید ید اپ .دنواهن رخ اروا لتف ۰: ۱. ربث نبا

 ِ رایدنفسا نبا دننام بک یضعب و « دنا ی 7 یتیفح نییعت

 ناکلخ نيا و ۷ خیراومل حماج و « هیف نحن ام عضوم نی رد ینبوج و

 دیق اب دنا هدرک طبض هنح رد لتفم ۸ نیزگ خیرات و ۱۱9۷

 و عطق وحنب لب بلاغ ّنظب و «تسا دنواهن كيدزن هطقن نیا هکنیا
 هاشنامرک قرشم یضترف هد رد هعفاو هیرق نیه هنس زا ناشیا دارم

 دنواهن كيدزن هک ناشن و مان نیدب رگید یضوم هچ ههیش نودب تسا
 ۳۰ سس رد دم تام م كلاش بنک زا كيچيه رد دشاب ۰

 .هدزناپ بیرق تسا عقاو نآ قرش بونج رد هک دنواهن و نآ نیبام هچرگ
 کیدزن» هک تنک ناوتیم لامجا و هحاسم وحنب لو تسا تفاسم حرف

 توقای - «تسا یفاضا روما زا دعب و برف هچ تسا «دنواهب
 سدنف هب موسوم یضوم رد اركللا ماظن لتم ٩۱:۳ نادلبلا مجعم

 ایذ رد دالبا ۳ رد شرف نیس و تس ا هدرک طبض دنواه یارق زا ۰

 ۱۵ عبط « نا دیق»د تاجسیدنف اجنبا هکنیا ۸ ۳۲۳۲۱ ص # ییوط»

 اص لوف رتبی هه زا و - «(نون و ءاف یاجم) ءایو فاف اب تسا

 و تسبی بیرف هک درجورب رد اروا لتثم هک تسا فلسلا براجت

۳ 

 

 و ص بولقلا ةهزن و « (تسا هدوب عاللطا 1 نا زا و هدوجنن 12۲ زن عضوم نبیعن

 ۱۸۸-۸٩ ص غنرتل زا «هیقرش تفالخ یضارا» و ۰۲۳۹ ص ةحایلا ناتسب و

 و اههثقن موبعبو یا 3 و شروتم یاقآ ما مالسا فراعلا ةرئاد

 یاپ (جدننس «ُهتس) هتک اب دیابن ارهیف نخ ام هنح نیا هکدانام ینشو -- « دیدج

 ۳ ۰ هطقن ده نیا تب ام یطبر ادا و الصا هک دوم هابنشا ناریا ناتسدرک

 ٩۰ و ۱۸۸ ص خرتسل زا «هیمالسا تفالخ یضارا» هب ریخا هنش نيا یارب دوش

  مومعبو ؛ (8000۵) هنس ناوتع رد ۲-۲۲۷ ص + ج مالسا فراعلا ةرئاد

 «تسین هنح نیا زا یرثا و یرکذ ادبا و الصا امدق توت رد «دیدچ یایفارغج



 ۰. ۱1۹۰-۳۰ ص ؛تافاضا و یئاوح

 جرات هلومعم خسن رد ترابع نیعب ابیرفت (رگید * هحفص كلي لا هیف نا

 نامز رایدنفسا نب :ا خیرات فیلأت نوچ ؛تسا روطسم زین رایدنفسا نیا
 "۱۳ دودح رد ی نبا خرات) تسا ینیوج یانگناهج فیلأترب مدقم

 هک تسنانچ نهذب ردابتم میآعلاب (هش لات 10۸ دودح رد ایگناهج 3

 هزا ود ره ای دشاب هدرک لقن دیاب رایدنفسا نیا زا ارتارقف نیا ینیوج ای
 رخأتم هارف زا کی هک زین تسا لمتح لو ؛دنشاب هعشادرب كرتشم ید
 با خیراتب ماقم تبسانب اجم اج ینبوج یاشکناهج خیرات زا ارتارتف نیا

 هدومن ريخا ۳9 نیا رد یبتت كدنا سکره و «دشاب هدرک قحیم رایدنش 8

 باتکب تبسن هرتف نيا هک دنادیم دشاب نیزلام را بماوت و عضو اب و
 ۱۰ یضعبردو تسا ناوارف باتکنا رد نر تایقاحما و درادن یزات روبزم 3

 رصع زا دعب لاس ۰ بیرق ات ینعی ۷۵۰ هنس ات عیاقو هلابند عضاوم

 ؛تسا لش هداد دادتما فلّوم "

 هریغ و كلام و كلاسم بتک رد هک هنس هی ٩ س ۲۰۶ ض

 مان تسا یفاب سا نیمهج زین زونه و نش هظحالم زین هنیصو هنحگ یالماب ۱

 ۱۰ نیب هار رس رب رهش نآ قرشم یفرف 5 یه هاشنامرک مباوت ز زا تسیاهیرق

 یواستم تفاسب ابیرقت قرشم فرط زا روگنک و برغم فرط زا نوتسیپ 1
 ؛ تسا مقاو رونید هیحان هلصاف ِ هنح لایت فرط رد و «هطقن ود نآ 9 ۰

 هيحان ؛ دنناوخ زاب مان نامپج زین تسنا ٌهبصق هنحم ٌهيرق هک اریحان ما و
 فیاوط زا نآ هکس زا یمیظع تسق هک تسا تاهد هچراپ ۲۸ یاراد هنح

 ۲.. شیپ :و تسا یهدق رایس : هتفگ مان ؛ دنشابیف نایهللا یلع ای « قح لها» ۱

 نیمهب ارهیرف نیا سا (۲4۰ هنس دودح) یرخطصا هک تسا لاس رازه زا

 (۲۱) ينا هدوف ارنآ عضوم نیبعت و هدزو رفتن ۱

 لیذ رد نادلبلا مجعم و91 ص ,لفوح نیاو فا یرخطهاب دوش عوجر ۱( ۱

 ۳9 لو هدون ناونع ار« هنع» زین التعنم تیوقای) ۳۸۱ 4 ج «نارذام»



۱ 

 . 1۹۳ ص «تافاضا و یشاوح 1

 !زور اد

 راکزور اطلس تمدخم موش سپ ناز

 تا ی لوک آ و نم رطاخ تسایرد

 درورپ فاعب مرطاخ هح یرعش
 راوهاش رج زا زنپ هتلیوط تی شاپ

 شیوخ یاهرعش نتخانش رد و )

 تست طاس رب مرسب زاگزور ۱

 رمق رد

 راصتخا مدرک وست تیافک و تپه رب
 ۳ ۱ و ابا زده اب

 راوخو زیزع جک ۳ ۰: رفقا تسه ات

 . وگنرس و تسپ وت نیشد و دنلب یداب

 راسکاخو راوخ وت دساح و زیزع یداب
 ایعشلا و فیصلاب رند تشنه لابقا

 رابهتلا ِق لا وست هسامنهر قیفوت

 : نیمه هلمج زا) رصتخم یضعب و لّوطم یضعب حابص نسحم عجار لصف

 «0) ص۷ ف اذک (۲) 40 لص"٩ ق اذک (۷)

 ؛تسا اتش زوج هخسن لضا رد اجنیا هیلک كي (0)

 :یرات و ایر اب تب کیت تارقف عوبجم هک منکیم رازکت حیضوتلل ادیزم (4)

 ۱۳ سا صد 4 ی 34 نسک ج اتگناهچ :تسا لیذ رارق زا رایدننسا

 9 هبیمض» سراب ْلم هناخاتک هعسن 0 نبا خیرات قیاطم ۱۳ س ۲۰4 ص
 نراق نب رایرهش هلودلا ماسح تنطلسب عج ۱ ۱54۶-۱۵۵ قرو ۲

 « دن واب 1 ها مود هلن نموف باخرس



 ۱۹۲ ص « تافاضا و یشاوح

 هار شبوخ شیپ دهدن ارفصو وت هاج

 راب شیوخ شیپ دهدن ارغو وس تخم
 شرعریزب نودرگ وت دوج ز دش هتشگرس

 راب ریزب گام وت ملح ز دش هدوسرف
 متر ینز نادرم لد رب شیوخ مزع زا

 راشف .یک تاریش رس ناشیوخ مر ی

 تسل تسد رسیزا ردسفو ابضق شنامآ

 راگزاس و دنقیفر ود ره وت هساخاب

 دنخاسن زگره هک هساخ یخاس نآ

 راقنلا وب ردیح و ")۵نر بوچ یوم

 شتمه 2 دابع بحاص 3و9 ات
 9 ون تین تسه ون تسمدخ رد

 تلاخ ز ناماپسب دسمد رب هک یتین
 راب 7 دیوگ وت یان یتعاس ره

 ملع ار هتنشارف منت ی ها

 یراق رقم نف هتقاکت وت مان یو

 یر یوس روباشن ز هر

 راید نیرب متشذگ وت تند رس زو

 زیزع رعاش یکی دوب وت سلج رد

 راگدای تسیّزعم زیزع رعاش ناز
 متفای روشنم و تعلخ رایرهث زا

 رابرپش روشنم و تعلخ مش لبقم
 دوب وت تمدسضخ ردس زا یخا هک مناد

 رایتخا تمدخ نی ءا مک ردپ نوچ زین نم

 «لص۷ ف اذک (۱)

۰ 



۱۰ 

 ِ 1٩۲ ص «تافاضا و یشاوح ۰

 تیز زا رس را راهبون هک ادوز

 راکشا هسلودلا ةقش تلودب و

 تایزار دنوادخ و نایفارع ردص
 رگ سیئر هدوتس ملسم وب

 ناهج رد هگارپ رایشورس لس

 ۱ رایشورس لس ی فیت فب
 نسق هر عو زا ندب درک هاک )رک

 رانک رب درورپب زان و ّزعب شتخ
 رو دا ییلرق لاکسدب: دع

 راک شیپ تسدنلب تخ شه اروا و

 رکشب نامبسا تنه یلاخز بش و زور وا
 راکش ارقولخ تمدخ ماد شنبشد

 ماشنحا فیلأت وت دیزل گرد هسا

 رایتخا فینص وت فیرش ترضح (۲) یا

 سانش یقح تسین ٌهب وت ز نتخانش قح رد

 رازگ یتح تسین هی وت ز ندرازگ قح رد
 نوکس اراخ دوبن وت ی زور

 راکدرک یون تسروص تست ۱99

 «همجعم *از اب «زک» لص ۷ فو «یسایق حیعصت (۱)

 (ناهرب) تسا راکتمدخ قتعع راکشیپ )۲(

 «مهوتی نآ کی اک «یو» هن «لص ۷ ی ازک (۲)



ِ 

: 
۱ 

۲ 
 زا زین (یناهرب ینعب) یژعم ر دب هک دوشیم مولعم ۵ةیصف نیا زا و مئاغ ۱

 جرد ارنآ الیذ مدید بسانم نیسرن پاچ نونک ات زی روبزم رعاش ناوید ۱

 ۱۹ ص ؛ تافاضا و یشاوح

ب یزار اسم وب نیه ناحادم ۱
  (۱) مزه شو ؛ تساهدو

 ۱۳ هرف هنیا تسرهف) ۱68 قرو ۱۲۲ هرف

 یزار ماسموب حدم رد یژعم هیصف

 راگزور تذگ زا دش یور درز غابات
 ۹ نو هدوح هاب ۳

 با رد راسهک مبیادب دیش تفرتت 1

 راصح رد دیئرخ عیاص دش ربا زو
 نر تنه یابیدز کنگ هو یوماه

 راس لی باعتسه تن تاتو

 روضن یه دزوس غاببابص داب

 راخ ی درارب خرچ نازخ داب
 نوا شوپ  ییارف اسم هام غاز

 رازهتال تارا تب داف عزم ما
 ناتسلگب دیارسن ی تو یربق

 رازنغرم دیار نره تروک تاب
 غورف اب تسا یووک هلال یا رذآ

 رادتما 7 تیلوت یوت ام یا
 هماج دنشوپ تخرد رب زور ره

 رات ماخ مس دوب دوپ هتخپ رز شک

 شیوخ یور تسارایب راهبون دنچکی

 راهبون :هعور زیرا درد و ناز دما

 4( لص ۷ ف اذک )

۱ 1. 

 دنه ناوید هخسن 3 یکیسخا ریثا و یعم هّتس ءارعش نیواود هعوبجم زا لقن (۱)



 ذگ « ورود یاکمننق رض « كشانچ هیرق ؛ نیلچ ؛ ولجرتیا :لیذ

 )نانملو «لاچبیس «رابدور «قالشق «بارن راد یثاک ,دابا نیسح

 9 تبسانب یی ْیرات رد اصوصخ و راوع بک رعنا رکذ و

 .دوخ هبوصخم تنطاس دادرتسا یارب هعلف نآ یلاوح رد رکیئو سوباق «
 : هعلق نیه رد روبزم هاشداپ لتق و سبح تبسانی زین و ۲۸۸ دودح

1 

 ۰ سد نیا «یزار لسموب ۰۱ س ۱۹۳ ص

 هوح رد ربثالا نبا یرصنب هدوب حاَبص نسح نتفرگب رومأم كل ماظن
 و تسا هدوب یر لاو و روبزم ریزو داماد (۱۳۱:۱۰ ج) 4٩۶ هنس ۲

 اطلس میاقو حرش نم رد ۱4۰-۱+۱ ص یدنوار رودصلا ةحار رد یو

 ٩۲ ص بتاک داع هیقوجلس ٌخیرات رد و (۸۲-۹۸ هنس) قو رایکرب

 ۱ زن ۹۸-0۱۱ هتس) هافکلم نب دمح تنطاس ثداوح نض
 1 ۱۳ نیا دمع لیلوا ات نقیتم ردف وجنب یو هک دونیم مولعم سپ

 ۱ نیصق اریژعم وا ؛ تسا هدوب تایح رد یرج ه.۰ دودح ات ینعی ۰

 تسا :خرات تاراشا هراپ یواح نوچ هک هجرت بحاص دم رد ءارغ

 ۲۱ ورد فونوگلم زا «رزخ رحم یبودج لحاوس» باتکی دوش عوجر (۱)

 -۸۳ ۰۷۹ ص بک فاقوا عبط وبیبار زا «دابارتساو ناردنزام» باتکب و ۶
 « ناریا طوسبم یاههشقن مومعب و ۹

 *ابد ۷ رجعم و (۱۷-۱۷۷< ۰1 ص ۲ ج ینیب خیرات حرشب دوش عوجر )

 سا زین و «كشانج» ناونع رد مج باب رد وه ن نادلبلا مجعم و ۱۶۱ ص 1 ۳

 هرات و ۸۷ ص ِ جط مسی باب رد همان سویاق و ؛«ناریس» ناوتع رد

 ثداوح رد ٩ 4 ج ربث ۷۱ نبا و ۲۲۲-۲۳۲ ص (نوارب هجرت) رایدنفسا

 ید هرکذت و ؛(نآ هنر م عوجر) نیدلا ریهظ دّیس زا ناردنزام خیرات و ۴
 ی



 ۳۹۹ ۱٩۳ ص «تافاضا و یثاوح

 تالقنت و حابص نسح یاهترفاسم زا تب زین اجنیا و هدوب هلیعما

 خروم ترابع نیعو ؛دشاب یکی زرط ودره زا دارم هک تسا لوح تنوآ8

 وبا صتخا ریزولا رما [0۲۰] ةنَسلا نه یفو» : تسا لیذ رارف زا روکذم 1

 نیا ملتف و ةينطابلا وژزعب رجنس ن راطاسلا رسبزو لضنلا ۳ دا رصن ۱

 ه یمب لا اشیج زهج و مغرح یس و موما 2 مب رنظ اغیح و وناک

 زرط اپسا مج ةصوصخم ةسرق لاع9۸ نه یف ناک و روباسین لاعا نم

 و دجسلا ةرانم دعص و میعدقم بره و اهب نم لک |ولتتف زکسعلا اهدصتف "
 قایس زا نوچ رگید فرط زا لو ءراصتخاب یبتنا «كلهف ابنم هسفن قلا

 متخاس ماقم لاس هس ناغماد رد و» : حایص نسح نابز زا نیم ترا أ

 ۱. دوشیم دانتسم نانچ ارهاظ « متفر تاشانچ و درس و زوط و ناجرج ات و ۲

 ناجرج دودح زا هه كشانچ و دحرس و زرط ینعی هروک" ذم عضاوم هک

 تروچ و دعب ةيئاب دوم موجر :تسا یلعت هک كناچ) تا
 کی مباوت و یرف ناوتب هک تسنا زا هدایز ناجرج و قهب نیب تفاسم

 راوزبس رهش ود دوخ نیب ام) درش یرگید مب اوت و یرف وزج اروذنا زا 1

 یا ای و اذط (تسا تفاسم خرف هاجنپ بیرق دابارتسا و

  دشاب ربثا۷ا نب ۱ رد زوکذم زرط ناه هیف نجن ام زرط زا دارم 3 ِ

 قاب مس نیبهچ زین نونکا هک كشانچ : کاشان ۲: یش ۱۲۲ ص

 راسهوک ككولب هعبرا 4 اوت زا یحوت هجا را تسا ترابع العف 8
 بیرف دابارتسا تلایا قرش ءاهتنا رد ابیرفت تسا عقاو و دابارتسا عبوت زا

 حر مرجاج ب رغم رد عرف هد و داب ارتسا رهش قرشم رش عرف تسیپ ۰

 ماطسب زا دید و دوريم درونجم هب دابارتسا زا ی هک یار ود عطاقت 1

 0۳ تسا تاهد هجراپ هدزاود هد یاراد كشانچ هیحان « درونجم هب ِ

 ««تالح» زا یلاما دوخ حالطصاپ اب (۱)



 ۳م ؛ تافاضا و یشاوح ۳۰۸

 ۰۱ ۱ تاج ک گید ةیرف منپ اب ارهیرف نیا و تسایع
 عفاو كلسع ةندرگ یاب رد هه و ناکسا و ۳ و هدهنگ و یئارد
 نیتمب هک تسا با همشچ هس ود یاراد بارک «دنمان دور زیاب كولب
 ,رقنیا تهج نیابو تسا عفان ادوس و برج یارب اههبشچ نيا بآ

 م «نارهل «ناروگ ۰ كنيلگ ؛دراباگ ای دریلگ ؛(هش ۳ باّرگب ۰

 رهاش نیب رب یلنس ناقلاط ربتعم یارق زا) ریم «نارهم «ناچوم
 ۲ نایرا ؛دنوانیم «شاریم «(تسا ی ایتاخ دص یاراد

 ۱)هتشو شکر «ناشه جرم « کلزیون «زیون «هدون «یلفس ءاسن
 یناج و هورهاش راست رب .تسا سو ناقلاط ربتعم یارف

 ۳ ۱۵ فط ٩ سا یمب هاگمدق هیرف نیا رد «تنسا ۰
 ِ ؛ ( دنه دیم تبسل 4 تاداع قراوخ

 ه ؛ ناگساپ « تشه غاب : یاقلاط عرازم

 الج ؛(تسا كرس یو هم گید مان دابآ ٍمرج «تشدبوراج

 ۳ ال 0۱ درزیلوخ «(تسا كرهش "هعرزم) تشد لاچ
 ؛ذگ هکنانچ تسا دابا مرج ناه) گرسوس «ناروک دیفس «( رازیلود) ۰

 دنک « ؛(تسا گك دنشف هعر زم) هاب کلاف ء(تسا هارهش هعر زم)  بالوط

 « اسم «هیالک دوبح « شیروک

 9 نیاب ی كلام و کلاسم بتک زا كيچيم

 9۳ رد یفتالا نرب نیا خیرات رد طقف دشن تفای دشاب زین هیف نحن ام م ام ۰

 نجس (راو زبس) قم لاعا زا هیلیعسا یارق زا هبرق مان ۵۲۰ هنس

 وصخم یارق زا فلوم ناه یرصتب هروبزم هيرق نوچ هک تسا روکذم

 ۱ 0 ج وار ۵ 1 ریش ۱ ۱ 15 طب ر ۱(

 0 ِ « ۳ ۳ تاج ی هوم زر ِ میم



 ۳۹۷ ۱٩۳ ص «تافاضا و یشاوح

 و تنوارط اب رایسب هطقن و رای ن 1 راد مویم راجتا و رایس نآ 9

 :لناروخ ؛اروخ ,دنواکدوخ «نانش »سی «ناربصح «(تا
 نانلاط ربتعم یارف زا) نازید «ردههد تا دیلبند / قارد ناکبخ 8

 یاهنبچ و یید و یا تنش عرازم و ر)وناخ تسیب و دص یاراد الع ٩

 ه ((تسا ییانصاب یاج و عقاو رس یداب هناخ دور پچ فرط رد و را ِ

 «تاَّس .(یناچنس, «یناخجوسی) (۳) یاخ فی «تشدیز « ردبانشور 3

 رب تسا یطسو نافلاط گرزب یارف زا) ناهوس «(۳)نبرگتس , «لاجنارگس
 هات بقب رض ها گرم ؛(دراد هگرن )یخ .تتسیف و دورهاش نی 1

 نیب رب تسا یطسو ناقلاط روهشم یارف زا) كرپش ؛(رسدورهث) رسارهش ٍ

 ۱۰ ففو هیرف نیا فصن و تسا تی راوناخ تسیود یاراد و دورهاش "

 راد هویم راجتا و نیتاسب و تاعاب «تسا نارهط دیدج رالاس هپس هسواتت 1

 ناقلاط ربتعم یارق زا) كدنشف رس للع ,هدلاع ؛دابا لاص ,(دراد رای
 یذاح رد و ی راوناخ تسیود یاراد و قورهاگ راس رب :تسا یطسو 1

 موسوم تسیاهرد تکهد ود نیب صاف و 0# مفاو غالبجواس دنفف ةبرق
 ۱۰ « نارْع ؛(تسا نافلاط ییونج دفع وا هک یاهزد و زا هردگیت هب

 «ناکاک , كنالک «دورالک «دورشک شک . (دوبکرهک ) دوبکرک دوز ۱ ٩

 كرهش نیبام دو رهزک نی رب تسا یطسو ناقلاط یارف زا) هلوک اپ لوک ِ

 9 نآ فصو رد و تسا يئاوه و بآ 9 لع 7 0 3 ِ

 ۳ مس تی

 ۲۰ (نوچ مروا دای دوش نوخ م ٌثرس « نوج نسح با و 1 ِِ

 ناقلاط یارق زا) باک «(تسا گرزب ینعب هنگ) هدهنگ «(نیئوک) نیهوک 1 س ح ک 1 ِ

 *ارو فورحما رخآ ءایو وکت یسراف مج و هم وپضم دین *اع ملق طبضب (۱) 1

 4 ام وخا نزد و هلی 1

 هیجعم *اخم یناخ سپس و هنکاس مچ و هروسکم ءافو هروسکم هلبهم نیسب ملق طبضب (۲) 3

 «گنس فاگ رکپ ملق طبضب () «تفورحا رعنا اب زایی و تا و



 ۱ تنگ هکناچ عرازم و یرف نیا عیج و تسا دابآ و ریاد

 ۲ تا عفاو نا عورف و دورهاش

 ۱ ,كراوهآ ,(هیالکنا ,هیالکنییا) هیالکنها « تومرآ ؛نوترا
 ۱ ۰ نانریما ؛ یدک ناکیلا ؛ناکسا «نارافسا ؛ناکدرا «(راسفا) «

 اط زا تسا یولب) ؟!دور زیاب ؛ناکیراب «نازاروا «ناچوا « كناوا

 د یارف زا) ناچارپ «هزب ؛(بارگب عوجر «هیرق شش یاراد ایلع
 رد تسا عقاو و لاش فرط زا تسا ناقلاط یداب! لّوا و ایلع
 زا نآ عافترا و رس یداب ةناخدور تسار فرط رد مچرازه ٌهندرگ
 هاو رس ؛(دنشابیم تاداس نآ هنکس مانو تسا عرذ ۲۲۵ .ایرد ۰

 ۲ تسا هاگترابز هیرق نیا رد هدازماما و تسا طسو ناقلاط یارف

 اهرد یضعب رب ۹۸۱ و ۸۰۳ تاونس خیراوت و رفعج نب یسوم نب نورهم
 !روطسم تسامدق زاتم رایسب میانص و یراک تبنم هک هدازماما نیا

 ناتسوج ؛نانیزج « نّرج ,هوان هیکت «ناتسوج هیکت « تومرا هیکت
 ۱و ور زیاب هناخ دور ود یافتلم برق رد یطسو ناقلاط رومعم یارق ۰

 و ربث رد نآ تاغاب و لادتعا و توارط لاک رد نآ یاوه و رس
 ۳۰ ۲ ۱ بفرد, تسا رایناخ هاجن و دص یاراد لاکب
 و هدون ثادحا ارنآ یوفص لّوا بسامهط ءاش ارهاظ هک هاش غابی

 رارف دوخ تاقالبی زا یکی هایم ترازغ و اوه تفاطل هطس)رب ارلح
 دص یاراد و یطسو ناقلاط ربتعم یارف زا) نوج نسح .(تسا هدوب ۰

 و عقاو دورهاش نیب اس رب هوک هنماد رد و تنسا کس زابناخ تیپ

 زبریم دورهاشب هیرق نیا یذاح رد دش نادب هراشا اتیاس هک دور زربلا هناخ



 ۳۹9 ۱٩۹۳ ص «تافاضا و شاوخ

 و دونیم یی تا درزهاف لا هبعخ هک فرا هر هنگ رزکب 8

 هنماد رد نافلاط یارف رو نوچ و «۲۱) دباییم لیکشت یفیتح دورهاش

 تنش دیفم نادنچ ک ولب نا یارب هناخدور نیا هش عقاو اههب

 ره زا دش جراخ هک ناقلاط زا لو ؛تسا ّرضم لیس مقاوم رد هاگ کب

 : هات رد دورهاش هناخدور فسا هدانتسا لح رایسب دکیف روبخ

 رسداب هناخدور 0 تسا هتفای لیکشت كچوک دور تشه زا ناقلاط

 مود « تسا یراج چرازه هوک للق زا رسداب هل یاهراسهبشچ را هک (رسیداب)

 داص ءوک بعش زا نزاع هوک للق زا مثب ریشب موسوم هلق زا هک نزاع

 و یراج داص هوک للق ز زا زین 7 هبقجرش هد نایران موس ؛ دراد نایرج

 ۱ )دور زیاب مرایچ دو ذج ۸ تاذاح زا هک تسیاهیرق نیلّوا مساب موسوم

 ی هه تسا يرف دور راهچ ز یر دوخ هک نزیا

 زا شکرو و نارگنا و لینرگ و روکرچ یاهراسهبشچ زا و ۶ هری
 منش و مجنپ «تسا یراچ راهاک ی و کللسع یاههوک هفلتخم بم

 قیفع و داص هوک یاهر اسهبشچ زا اهنآ حبس هک (دوبکرک) دوبکر هک و ژیو |

 ۱۰ دور زا اب رجب راهاک موک زا هک ردهکشمام منه تتسل

 یاخلام كودگ زا دنمان تولا زربلا ارن :1 رک یاص هذک ییرغ فرط ز زا هک

 اهمسا یراچ و 1

 اب ناقلاط الاب : 0 رد ن هراقلاط هیحان 1

 نایم «(رواج تاهد و "دور زیاب زا تسا ترابع هک ) ایلع نافلاط

 ۲. ناقلاط ای نافلاط نییاپ «(شوحو لوح و كرهش) یطسو نافلاط اب ناقلاط ر

 هیرف یس و دص ناقلاط روکذم رارق زا نیزا شیپ «(نآ عباوت و ریم) یلقس

 هان نما رد هعرزب هاب له و کمد دون بیرق نوکآ نر هفاد و8

 ی ءاز 0 19 ؛۲۸۷ صب دوش عوجر ()



 1۹۳ ص «تافاضا و یّناوح 4ه

 (۱) ناقلاط ۳ 0

 ۱ شوخ رایسب ناتسهوک و نیوزق فارطا ربتعم تاکولب زا نافلاط

 .| نیمه زین یییط و هدوب بوسح نیوزق مباوت زا اقباس ؛تسا یئاوه و
 زا ناتلاط ؛ دیایم ایم راشب نارهط یتموکح تاوسقت وزج نونکا فو

 نیب لصاف دح هک ی را هم ب یالعکب ی تسا دو دح قرشم ه

 4 یک درک هکنا هاب برقم بفرظ زا و ؛تسا ربدازآ و

 ۳۱ 5 ۱ مر لکشب) هرد لکشف و ناقلاط نیب لصاف دح

 ۱۳ رخ لات لاش 2 بم تا تا
 ۱ هیکزربلا لصاف برتغم فرط زا هک چرازه هند وتو رسیداپ

 روزم هیحان ز ۱۱ ارنباکنت و تشد رالک لایش تس زا و نافلاط ۰

 بیم ردهکشمام 0 راهاک هوک ناتلاط ییونج دح و « دیانی

 ش نیوزق ات ناقلاط تفاسم ؛غالبجواس زا تسا ناقلاط لصاف دح

 تشد رالک ات و خحرف هس غالبجواس ات و خسرف هس توللا رابدورات و خسرف

 چ نارهط ات و خرف كيربدازا ات و خترف شش نیاکتت ات و خترف هس
 3 «تسا عرف ۵

 ورهاش مساب هیعش نيه یلاها نایم و هک دره دور قابج هبعش

 راقلاطالاب زا روکذم دور 3 ی هات نیا طسو زا تسا فورعم

 انچ هوکریش هرد رد و هدرک روبع ناقلاط كولب لوط مات زا نش عورش

 رکذ لصف نيا لّوا رد هک یذخ ام رب هوالع نافلاطب عجار تبسق نیارد (۱)

 يحأت جرات و ایفارغج صوصخ رد هطلسلا داععا موحرم تفت زا ین هلاسخ زا

 ۱ هش هدافتسا زین تیسر عباع) «ناریا» تاتزور و9 ۱۲۲۰۱ هارد هک نافلاط

 ٍع ازریم ۱ ی ات تسح گی کی دافو زا یرایسب وزج رد . ارهلاسر 2

 اف ۱۳ ز زا اد دنانیناسیون نم یارب هدومرف تجرم هل اضفا ماد لابقا ناخ

 ۱ « مافیم م رکشت بلق ممص زا هیلا یزعم



 ۳۹ ۱۹۳ ص « تافاضا و یئاوح

 او کوب عرازم و تابصف و یرف یاسا تروص

 (تیکرا) نیکزا «تسرژزآ وی نیسرا دور رشع نییا ؛ناوآ ِ

 تسرانا «هدانا ؛ناجوکا «كرتْمَأ دزیسآ ,نیوکسا .ریطسا «ناهرپآ

 ؛ردگو یناتساب ؛تشداب « كياب . كربوا ؛جوز اروگنا یز دنا «(هعرزم)

 « «وکهچرپ «ناچارپ .هیالکاشاپ ۲۱ نیکراپ «دابآ مارهب « هیالک هیناب « نیطاپ

 شرچ ؛كنيوج ,هدالوج «ناموت ولت «رتالت .تالكرت ؛هرد جات «دور هرپ

 رجنخ «دور هکشخ هدور ورسخ ,دابآ نسح «گنچ .هاگنمجنا و كچ ؛هرد

 ؛باشود هد لاچ هرود «ایلع درجتسد «درجتسد )كرد «دنبرد «غالب

 « لاچ هدرز داب[ رز ؛دابا جور ؛«نکشو ؛«نایمزار «نیکید «نایم هد

 ۱. ؛ نجشرس «كددد خرس «نیجوبس ؛اک رالاس تشد راهز «جوسانز کشرزآ

 رایچس « ناتسغاب رایپ» .تشد هایس ؛ هاگوس ؛ نبروس یک هلو «بادینس

 «ایلع ناتسرهش «یلفس ناتسرهث «هیالک سم «هوکهاش «نارک هاش تشد
 : تیطسق ؛رالف كشف. /مافف رد هروخ ,نیلع , تلساخ .

 «تمرک .تشپتک «ناماک لاچتنراک « تالوتاک «رال نیطسق ؛دور نیطسف

 ندای لاک تیک رس کلتالک رک ناتما زیلک تای
 ؛ لنس هيالک اک « هیالک ایک ؛ تالشوک : كشوک ؛دروک .نیریکتک « ناگذق 8

 ءالع ۳ دورامک «لفم ۳دورامرک مابلع ةيالک هس :لفس هيالک 8

 هعرزم « كريوا هعرزم گرم ؛دابآ دیح «هویریگ رد شو دور نشگ ۱

 . «كلیم «ینخنایم «نیفشوم «غابروصنم «هیالک رلعم كن ندعم «ووکهاش
 ۳ «هتشو ؛ ت:رو «لیگزو «هد ناواترو «نیدورما ناکلن «هرتسن ۰*) نیلان ْ

 ؛دوراب « دور ریه ( ریه (ادنه «دابا لاله ؛دوراله ؛ فبره ؛نابره رایو#

 « (9) نفلاف :اب (2) ( دوز رم ای۲ «(0) كزد : ای (۲) ؛ () نیرام : ای (۱)
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 ۱۹ دی اوصقع و یشاوح ۰۴

 ۱ دنشاب هداک تکر ار اراهنآ لاقنا رج 3۲ رم تی گم تسد

 4 ۲ # زا زواجتم اهاج یضعب هعلق یالاب یا هناخدور نیمز

 تا ی نآ جرب ود هک هتشاد جرب تشه فارطا رد ۸ یبضا

 و هراوس رازه تشه هعلق نایم رد و ؛دراد عافترا عرذ تشه یجرب

 زا «دروا بونج فرط هزاورد زا ۸ با «دنیان یکدنز تسا نکم
 3  تسا. قاب کت رخ العف دنآ هدوم اعراج ودهغ حرف ود ۳

 رب رگا اربآ هکنا یارب هتخاس گنس زا ضوح نیدنچ هعلق نایم
 ۴۰۰ ۰ یا اد پا ءامود یکی دندبب ناکملف
 ًالعف هک هتخاس رکیدکی بنج یقاطا هییش یاهقاط نیدنچ هقوذا و
 ۱ 2 6۱)ییخا قاب

 اب شش و تصش و دص سا جسم رب :افد رد رابدور

 ۳ رد ی یریک هدع یاسا ً فو تثه و تاهد

 1 رارکت+ نی ۳ ۳ اما دیر با ام رظفت هروکذم

 ۱ سا هر ی ۲ ن  تعدیشب هک

 3 ار را الا رج تهاظ 13 رو
 : لصن نیا رد ام یلصا دصقم نوچ لو «یبابرا كالما وزج رگید
 ذل مرادن یرادا ِتابسانم اب یراک و تسا یخیرات و ینایفارغج دیاوف

 ء۱ زا یقروص طتف هدون فذح یکی اریاسا تارّزکم ام لیذ لودج
 هجیتن رد و ميهدیم تسدب هیحأن نی ۱ غرازم و تابصق و یرق یاسا 7.

 ۲ هدقیم _ِِك هناچ ام لودج رد یاسا ءدع تارزکم طاقسا

 ِ ؛ دنکیمن زواجت یس و

 عزا یاقآ بوتکم زا ت تا لوقنم هسماخب هشی اف دی ها یک تفصو )۱(

 ۱ «تولا و دورهاش رابدور دوذح متم تالیا یفعب سبئر



 ۱ ۱۹۲ ص «تافاضا و یثاوخ

 ۳ راک «تسلا وزج هریغ و نیلعسق و هزدنا و ناجوکا و نو

 ۲۱ مثپ هلال هیحان ؛ تا رد هری و نبروس و كنيوج و نیکزا یارف هک ک
 1 و رف هزخو جوسانز 3 کاخ ز و نیطاب یارف هح المک

 هریغ و شکتوس 9 دابا ماربپب و درسا یارق یاراد ءاراد هک یلفس ۲۱ مثپ لا
 ه رد هریغ و یتشروا 9 هدانا و ریاطسا یارف هک رخت ال نایم هیحات ؛تسا

 ریه و دنبرد و جوب 2 و كرتشا یارف هک دوز هنیین هبحان «تسقآ]
 گرهش مسا نامهب نیت ناف زا ساب هیحان نیا و دمو ورق ری

 ۱ یزارهط گدس سیب و :دنفکب هک تیر گی هتفای

 ةعلق اقباس هک حابص نسح عالق زا یکی «تسا یراج نازا تفو هه با
 ۱. زا هعلق نیا «تسا عفاو دور هنبین ُيحان نيمه رد دنا هتنگیم )هشیمل

 هعلق لّوا زا ؛تسا یاب نآ راثآ یضعب زین زونه و هدوب ایند ُةينبا بیام

 لوط زا رتک نا ضرع و دراد تفاسم خرف میرکی ابیرقت هعلق رسخا یا
 نآ فارطا و لاش رد یرگیدو نر رد یی دراد هزاورد ود ؛ تسا 1

 ۷ اب فاخر راکت نزو راورخ هد گر زب یاهگبس نش هتخاس گنس اب هعلق

 دالبلا راثآ رد رکذم لب هلی هوک اب یینس و ایلع مشپ هلال نیا بلاغ نظب (۱)

 : فیرحت دیاب هلال و هلی نیظفللا دحا و دشاب دیاپ یکی نیورق لاحم وزج رد ییوزق

 برقب لب اذم مثب هلی لبج» : تسا لیذ رارف زا ینیوزق ترابع نيع «دشاب یرگید

 لیجما اذه دعص نم ینثذح اهنم حسارف. ةبلث یلع نیوزق عایض نم یهو لی اه لاقب ةيرق
 ةارما و هبنغ یترب هاصع یلع ٌکتم معار اهم ارج ها اهخسم ثاناویح روص هیلع لاق

 راث ) «نیوزف لا هفرعی ی اذه و ماه و ناسنالا روص نم كلذ ریغ و ةرفب بل

 ؛(۲۲۲ ص دالبلا "
 دباب هملک نام فیرحتو فورعم رسیل هعلق نامه هی زا دارم كش چیه نودب ()

 تاحفص لیذ یشاوح هظحالم زا هکنادچ ادگناهج خسن زا یضعب رد هک صوصخم دشاب

 اب دوشیم مولعم هک تسا روطسم هبچعم نیش اب «رشل» رس یاجم امئاد درشیم جاو 3

 «تسا هدوب نا هناماوع ظْفلت هبجعم نیش دیاش ای نشيم ظفلت هلک نیا ۵ هبجعم نی



 ۱۹ ص « تافاضا و یشارح ۳۹,

 رابدورالاب - ۶
 و ی 17 ی

 - «نب هچیپ « دورهنید ؛ تالمرن ( هد نیریجر 0 : تاهد

 ۱ *ر اوز « دور كر و « كرو «یلفس جور «ْنبوخ ایلع جور ؛دابآ

 اب اسن « ردیفس نم ؛هیالک جارس ۶ هک و ( تشد گلف رک

 ۰ عرازم - ؛نادب هناخهکر ؛ شانو «قرای «كناره «(دور مرک اي) «

 رز «یشکرفاک «نایر ان «ناززرم ؛نایچ «زیمل نا یی « نانوب و ارت ؛ هیالک

 رج بسآ «ناکرونت ۰« هناخ ربم هاش : تقلب - دور نونز ور
 1 ربا هیناد

 رابدور - ب

 ترززا دارم و تسا نیوزف عباوت زا تولا دننام زین رابدور .

 ولراع كولب قرذم و تولا كولب برغم رد هک تسیاهیحان زورما

 رد هک نالک رابدور زا زین یارب ارنیورق رابدور نيا و «تسا
 یناخنامز دمح رابدور دیقب ابلاغ تسا عقاو لیجنم لاش رد دوردینس

 ۲ ۱۱ هک .یالک رابدژر لباقم رد) دنک دیقم دورهاش رابدور

 ی دورهاش دور «(دنیوگ زین جور دم رابدور ای نوتیز ۰
 ۳ اب نانلاط پا و تولا دور یسب نآ نع هبمش ود ءافتلا زا

 لیجنم یکیدزن رد درک روبع ولراع كولب و كولب نیا طسو زا

 «دزیریم نزوآ

 ۱ هک ةرپ رک ر هيحان : تسا هیجان نیدنج یاراد نیوزف رابدور

 ۱ تساع زونم نآ زا یک را هک تسپا هبارخ هعلق دورامرگ یاب رد (۱)



 ۸۹ ۱٩۳ ص «تافاضا و یشاوح

 كلد «(۳خیینآ شسنادنک ,هیالک ًالم ,هیالک نییاص «ك ,كلرهش : تاهد

 هیالک نیذلا جات ) هسیالک رگنکک : هک 3 لاخ عرازسم _ ناو

 (هیالک دا 5 ] هد )5+ نیارفسا « ناریما ؛هیالک باب ؛هیالک شرورد 3

 حزب 3 تگنسادرگ : ی مج تین (زتسشیاب «هتشرانآ ِ

 ۰ : وتسر ؛لاچدوبک , 3 ناساک «ناکسا ات ؛دور ر جین 1

 ,هیالک پچ

 (نوب توانا اب هات و ۴ ۱

 ؛تاکوب ؛ ؛ هدوب تشد اولیب هب فورعم معدن رد هک ناخ : تاهد ِ

 ۱. ؛ّرسوچ «هیالک ناتا ؛لاچ هکنیخ «ناوت «نامال ؛دابا دی ۳7 ناخرزاگ

 هاچ ؛تالورات «تاناش «لاچزگ + .تاقالیب - ۹ نالیا بول «زیه "
 ناجرادچ كس لوک «لاب لاباشروخ رک لات ؛زابزک «بادینس 8

 ؛لسع و عرازم - «وراب و كدنب رک ؛ یناخرَر نو 1

 تشدازگ هب فورعم ۳ یعیسو :کارحک یاخرزاگ بونج رد ب كنزچ 1

 ۱« تسا یقاب هدازماما زورما هلیجم | زا و دوشیم نبد نآ ر یدابآ راثآ ک ِ

 1 سا هعرزم هیلاخ اعع نیا و دوی هدازمامات فر

 و 3 سه درد و هوم لب هاب نو حس هاب رو 1

 ؛ دشاب طش و گرزب رهن هک دور سپس
 یتبسق < دوری راک رد رذون هعلقب فورعم ی جدتا رد ۳ ۱

 ِ «(لابقا».تسنا قاب نا زا
 تسا هموبضم حب ءاب ريخا لبفام فرح (۲)

 لا 3 تیپ نیک تومان هما و .دیرکب ناخ رزاک هلاماارناغ رز

 «(لابقا) تسا قاب اجنآ رد 0 عقاو هد نیا
 «(لاباز دوشبم هیذ یک هم راثآزونم زن نالیا لبج رد )۵



 ۱۹۲ ص « تافاضا و یشاوح ۳۸۸

 وا لزف دعبب اجنیا زاو «دزیربم (۱)نزوا لر ةناخ دورب لیجلم برغم

 زنا قرشم و ناجیم# برغم رد دور دینس و , « ددرگیم 9 ز )ی سوم

 ۱ «دزیریم رزخ رحبب (هبلاح «یولعپ »)

 ۳ دز و رانا و هترفص نیطالس نیمارف بسح رب تولد
 ۳ ۱ ابا سس اه ندا رصان هییادن هصلاخ و هدوب نیکلامو
 ۰ تلود و تولا یایاعر نیب نوک ات نامز نآ ز زا و هدرک هصلاخ یصخت

 ۱ را را هم لات دا نکن عیضر نا
 ۶ توق ؛«تسا هرات دننسوگ و ۳ تعارز قردق و 9

 اع ناونمب راهب لصف رد ثكولب نيا مدرم «دوشیم مارف نیاکتت زا یلاها
 هالوپ زیئاپ رد و دنراکیم غرب تیالو 1 یا یارب و .دنو ریه نیاکتتی ۰

 رب دزم و هحرلا ( قح ضوعو دنکیم یزوآ ح# ارجرب نآ هتفر روبزم

 0 . «دنیانی تعجارم تولاب هتفرگ
 راکرت ای) هیحان نا رارفنیا دوخت ینن داد راهج . ول

 3 ابدورالاب ؛(نب توللا ای) هیحان ناتآ « دور جدنآ « (ناشیف

 (ناشیف ناکرت ای) هیحان ناشیف - | 1

 الوج « ناتوج ؛ناکزت ؛ هیالکغاب ها كتما ندیاتفا : تاهد

 بوم ؛هلوک هخرس « نیچدرز و ید ؛ کهد ( رس غلدزد

 از 1 (كرب ؛ «نانایم ؛ناشیف ؛دابآ سراف « هرونت «هوکریش ایلع نراتسروش

» 
 دنوشر رم «نالاب «نالاش : فورعم تاقفالیب - ( ک رز

٩ 

 ۱ هجعم ءازو هنکاس واو و همومضم فلاب نزوا ع۳رم دور یی یکرتب (۱)

 جرتب عوجر) تس 0 ها در ینعمب یرتب نون ی رو ةرکلا و ةءيضلا نیب یگرگ

 ۱ ۱ زا ٩ و نم زا ۲ص امستوه عبط برع و یرت



 ۳۸۷ ۱٩۳ ص «تافاضا و یشاوح

 قباس نایافآ گه زا هتسناد متفم ارعقوم اجنیا و .دناهداتسرف قاروا نیا 1

 « ناقلاط «رابدور ؛ تولا 3

 ی
 بیم

۳ 

 نآ قرش لامش رد 7 نیوزف عب اوت زا یناتسهوک تسا یولب توبلا

 یوج فطر تب قو لاخ تر زا تسا دودح و رهش "

 رب ارهاظ معدن رد و «نیوزق رابدورب .برغم زا و ناقلاطب فرش بونجو ِ

 لو تسا ةشيم قالطا رابدور هلک رابدوز و تولا هیلاح كولب ود عوبج
 [ر۹ قو دنمان رابدور ارهیحان نیا یبرغ تمق طنف نونکا

 ۱۰ الامث و ابونج ز ربلا لابج بعش زا هلسلس ود نیبام ت تسا عفاو تولا « تولا ٍ

 تولا :لزاب .طسو زا :۲۳ نالایس هرکی تسا فورعم نآ لا

 نع هک ود زا اش ۳ زا ترا" هک دورهاش ق رنرقما دور زا هبعش 1

 5 نافلاط ۳ دورهاش یونج هبعش) تسا یراج :تشاپ زوم دور 1

 ةناخدورب فورعم یلاها نییام هک تولا دور نیا و «(دما دهاوخ نآ حرش
 ۱۰ تولا هیحان راهچ زا هک تسا دنچ یعش ز :۱ برم بت دوخ دیار
 ارتولا هناخدور هتسویپ کیک تیوب 4 هرد طسو رد و نوش رسیزارتب ۱

 (۲)موکریش هرد رد ناتلاط با اب تولا دور یافثلم «دنهدیم لیکشت

 لیکشت دورهاش دور رگیدکی اب روکذم دور ود ءاقتلا زا سپ و ؛تسا ۱

 ولراع کاولب و نیوزق رابدور كولب طسو زا دورهاش سپس و «دبایی

 ۲۰ رد هدون روبع بونج زا رادلیم هوک و لامش زا نرابلس تخت جوک نییام

 عوجز وا نا ره و فلا زاب و مالو فلا و هیناتحت ةانثم ءای و هلهپم نیسب (۱)

 « هیشاح و نتم ۲۱۱ ص قباسب دوش ۱

 ؛.دیاب لیچ هک. عکاس پس و هلمج ار و هبناتحت ةانثم ءای و هبجعم نیشب (۲)



 ۱٩۱ ص «تافاضا و یثاوح 4

 .تیورش 1 لاوحا ین نیودتل بانک "رد هنطاسلا داععا موحرم و

 تسا ثیناسر توش حوض و دم ارهرقف نيا هنقتم لیالد اب ۲۳-۳ ص
 3 ۱ ۰ و یک داوم لابچ یاقهدرک زا کی زره دیک

 ؛تسامدق نیورش ناه فیرح ههبش نودب هک دشابیم

 ِِه تاحاص ار رد «دورجدنا س 7 کی 

 ولا هعبرا یاون زا یکی مان هیلاح میم هک دوُّرجدناب عجار یرصتخ

 ناهج رد تولا هیلیعسا ْیرات قوس ۳ نوچ و * مدرک رکذ تسا
 ز ۱ دان ید رخا دخان نیا رد اصرصخ و خیر اوتلا عماج و

 اد نافلاط و رابدور و تولا یحاون و لابج و تایضق و یرق

 لک هدنا اب اب اهتیفب ةرذکذن یاسا زا یراینب نوج و دیایم نایب ۰
 هک دید نانچ بسانم روطس غار اذغ تسا یاب اذه انموی یا زونه یلیدبت

 عنارم و تابصف و یرق عیج یزورما یاسا زا لماک ةبسن یتروص الیذ
 ۳ ترازو رتتافد رد هک هنوگنا هک هللث اون تاقالیب و عرازم

 ۲۱, دناش دنا لاساب دهد تسدب تسا تبث ناریا هیلع تلود

 3 و ْخیراوت دا هک هرونزم طاقن یاسا زا هراب عقوم نییعل اپ ۱۰

 4 لوادج - ,دد « 9 ات درد هداپ رایسب 2 مان خیال عماج رد

 ؟درجرم ااضنا ماد بس لا اخ 3 ان م یافآ و تكللا دیو

  یضب زا هک تاحیحصت و تاغبتت رپ سپس و دون جرختسا دش رکذ قو

  سلج یتباس لیکو یتولا یلع دبحم خیش یاقآ لییق زا لح دوخ یلاها نیعلطم
 هوا و رابدوز دودح مبقم تالیا یفعب سیئر مرتح ریمآ یاقا و یروش

 ارهط هیلام عج هبعش نواعم یناقلاط راگتسر ناخ ها رصن ازریم یاقآ و

 یارب لبق ی دنج ارعوبج و هدو زفا هی زین دب دنا تو تست



 ی
0 0 ِ 

 ۳۸۰۵ ۱٩۱ ص ؛تافاضا و یشاوح ۵

 هرصخ رایرهش لبج یلع هنیرط لمج یرلا دصق یلع یناماتسلا دمحا نب رصا

 یلع ردقی رها ةعبرا یرگرراّزه هل لافپ حضوم یف [یزیناملا] رصن وبا 8
 هنع چرفا یتح رانید فلا نیئالث هل لذب یتحرخٌأتب نا یلع الو زوج نا
 رایدنفسا نيا جیرصنب هک) یزگرازه هک تسا جیرص ترابع نيا «یتیرللا

 هتسا هدوب رایرهش لبج هزج (تسا بیرج رازه ناه ۲۳۸۰۱۸۵ ص
 لابج ٌهلسلس نيه ای رابرهش لبج هک دوشیم نيا ةرورضلاب نآ ٌهمزال سپ 1

 لبج موفینم ینعب نآ موفیفم و دنا دیاش ای انیع تسا هدوب بیرج رازه 1

 ؛تسا تشیم زین هرواجم لابج زا یتمق لماش و هدوب رتحیسو رایرهش 3
 امدق تارابع رد رایرهش لبج فدر رد زین نآ مان هک نراق لابج اما 1

 ۱. رایرهش لبج اب اّبیرفت ای انبع زین نآ موهنم هوجو رهظاب دوشپم هد رای
 قو ناه رد هکنآ.توهد نا تا رب اف هچ زا و سا تو

 صوصخنآ رد ارتوقای ترابع هکر ایرهش لبج زا یناماس دمجا نبرصن روم
 نیع رد (1۱ ص ۸ج) ۲۱4 هنس ثداوح رد رب نبا مدرک لفن قوف رد 1

 رگید و - ؛تسا هدرکز کد «نراف لیج» رایرهش لبج یاجم هعقاو ناه
 ۱: لابج ءزج ارعرف ایرص ۲۵۸ ص لفوح نیا و ۲۰۰ ص یرخطصا هکنا "

 ترابع نیا زا نینچه و - ۲۷ دنا هدرک رکذ ناونع ناه تحت رد و نراق ۱

 « دنن وخیم نراق هوک هک مرف و رونل و هوک دیما ادنو» :۲7)رایدننسا نیا "

 هک مدرک تباث یتباسو ؛هدوب نراف هوک ءزج مرف هک دیايم رب ارص زن "
 ؛تسا هدوب هوک رایرهش ۵۶ رهش مرف

 ۲۰ ناتسربط لابج زا تحبص ماقم رد زین نآ مان هک نیورش لابج اما و ۱

 رایس رایرهش لبج و نراق لابج و مرف مان ولت رد نیمدقتم بنک رو

 هیلاح هوکداوس نیه زا تسا هدوب ترابع هک تسین ی ابیرقت دیایم نایب "

 «دوش اجناذپ عوجر هش لتن ۲ ح ۲۸۲ ص رد لقوح نبا و یرغطصا ترایع نع() ۰
 ۷۱6 قرو « ۱4.۲ ۱ یسراف دیو سیراپ یلم هناخاتک هخسن ۲(

 ی ی تا نا



 ه

 

 

 ۱٩۱ ص «تافاضا و یشاوح ۳۸

 . هنلتنم تارابع نیب هسیاقم زا هکنانچ ارهاظ نما رایسب ناتسربط لابج

 . () هلاح بیرج رازه لابج ُهلسلس زا هدوب ترابع دوشیم جناو روکلم نینلوم
 ۱ نآ ۵ع رهش روکذم عرف هک هدوب یناتسهوک م ان هوک رایرهش ِ ةرابعب و

 . یرادرسب ناتسربط یلاها شروش لصف رد رایدنفسا نبا :تسا هدوب
 3 ۳ نیورش دبهنصا دزن » :(۳) دیوگ هنیلخ ن هراپیان دضرب زمره دادنو

 1 طبر مرفب هوک راپرهش هفاضا زا ,(دنداد ماغیپ ماغیپ ینعی) ۰ جد قنات مرف

  ٌهبصق هک متنگ ی اس و تسا دوهشم اتضاو هطقن ود ۱

 ۴ کید و تس « تسا هدوب عقاو هیلاح هگناد ود بیرج رازه رد مرف

 ۳ متسرل یا] هل تدقع و» : دوگ ٩ ض ؟ + ییک جرات 9
 1 دنوابند ملا رصن هاتف رایرهش لبج ی ةيذنأ [نابزرلا ۰

 ِ لمش و 2 الغ مرف لها باصاف هدودح كالتما و هدوعص لع

 3 طحتل ن اب رلتا نب رتسر نع فارصن ۷ لا ی هکاد ةفاکلا

 . تسوکح دیو اد هک ترابع نیا قایس زا .«۳)لزاتلا ءالبلا و لماشلا
 3 انادب نسحما نب رصن اب وا و دنداد نابزرم نب متسرب ار لبج

 1 دش روبجم رصن داد یور لو طی * مرف رد نوج ِک دیوگ سپس و تفر

 3 هدوب رایرهش ِ ءزج عرف هک دیآیمرب ةحارصلاب ًابیرقت دوش ادج متسر ر زا
 زعو » : دیوگ «زیناس» ناونع رد نادلبلا مجعم رد توقای رگید و - : کبتا

 ۲ ثداوح رد) ۰۸ ص ٩ جو ۲۷۳۲ ص ۸ ج ریثْالا نبا و بت ناونع رد نادلبلا

 3 ات ماهتنگ |ونازاک موجرم عبتب تاحفص ۳ ام هجا (۱)

 3 ۷ دوش حالصا دب اب تسا ویس هیلاح کتاب و هک: زورخف لابج هلسلس زا هدوب ترابع

 ۱ ۸۷۶ قرو 6۱4۳۲ یسراف هییبض» سیراپ یلم هناخادک هخسن ۹ نیا مد 0 )0

 ۰ ۳ ص ۲ ج رصم عبط ینینم حرش) راصتخاپ ییک یر ؟(



 ۳۸۳ ۱٩۱ ص ؛ تافاضا و یئاوح

 عجار دعب هیئاحم زین دوش عوجر ؛ ککسرونیم یافآ لب ۰۸۸-٩۸۹ ص "
 رهش نآ هک یناتسهوک رب روکذم رهش رب «یالع مرف مانو - «هوک رایرهشپ 3
 ؛۲۱)تسا نشيم قالطا زین هدوب عقاو اجا رد "

 مرفزا یزکذ زین لیذ عضاوم رد قوف رد هروکذم ذخام ربءوالع -ذخام

 ه ۲5۰ هنس ثداوح رد ۱۵۲۹ ص ۴ هلسلس یربط خیرات : تسا ها

 ۲:7۲ ص هیقلا نبا ۲۱۸ ص لفوح نبا ۲.۰ ص یرخطصا

 رایدنفسا نا خرات هجرت ۰۱۹۰۱۹۲ ۰۱.۰ ص ۲ ج ینیه خیرات حرش 1

 ۸٩۰ ص ۴ ج توقای نادلبلا میثم «((۳) نآ تسرهفب دوش عوجر) رّرکم رایسپ 3
 لا دح بولقلا ةهزن ۱۱. ص ٩ج +۰۷ ٌهنس ثداوح رد ربث۸ نبا

 ۱۰ رّزکم رایسب یشعرم نیذلا ریهظ دّیس ناردنزام خیرات ۰۱0۳ ص قوتسم
 لاوحا یف نیودتلا باتک : نیدج تافلّوم زا و «(نآ تسرونب عوجر)
 4۲ ص هنطاسلا داتعا ناخ نسح دبحم موحرم فیلأت نیورش لابچ |
 نادبعنصا» هلاسر ۲۷۲-۰۲۳۷۲ ص 3 رتسل زا «هیمالسا تفالخ یضارا» ِ

 رد هکنانچ ریخا فوم نیا 9بنع «رّوکف رایسب ۵ |ونازاک زا « عرف ٩

 ۱۰ زا هدوب ترابع مرف 6 عن مدرک هراشا نادب زین قباس هحفص یثاوح 3

 ؛تسا وهس نآ و دنوامد كيدزن هیلاح هوکزوریف نیق

 مان هک وایرهش لبج ای درک رایرهش 3 رابرپش ۸ س ۱۰۱ ص ۱

 زا تبحک ماقم رد (*امدق تانلوم رد رکذلا قیاس مرف دننام زین نآ "
 ناک ام الخ ناتسربط لایج ةيزوح [رییکلا یادلاژ دیز نب نما لا مضنا وه

 ناک هناف رابرهش نب نراق مهیلع كلبما و ذئموی ناک مهسیئر ناف مرف لبج ناکس نم 3

 یربط)» هسفن ةتيم تام یتح هعم نمالو دیز نب نسحلل ؟دقنب مق هباعتا و هلبحم عن

 « (راصتخاب ۱5۰۲٩ ص ۲ ٌهلسلس ۲۰ هنس ثداوح رد

 (۲) 6. لیم ۰, ۳ ۳۵71۲ و تنه ناونع رد (۲) ۱

 () و1 0ععع6۲۵, هم 90۵۵08 8 ۰

 مجعم و « 1 ٩ ص ۲ ج و۲۹۶ صض ۱ یی خچراتب هلج زا دوش عوجر 6(



 ۱۸۲ ص «تافاضا و یشاوح ۳۸۳

 نآ رکذ هک (مرپ اب) (۱) مم رخآ رد و هنکاس هیات ةانثم ءای و هرونکم

 دننسا نیا و ینبی و یربط خیرات لیبق زا كلام و كلاسم و خیراوت بتک

 رکم رایسب اهریغ و هیقنلا نیا و لقوح نبا و یرخطصا كلام و كلاسم و

 | هقبط زا ناتسربط نادبعنصا زا ٌهلسلس تموکح زکرم مدق رد و نما
 اردنزام یقرش ناتسهوک رد عقاو هدوب یرهش تسا هدوب ()دنواب لا زا «

 ازه لابج یرغ تمف رد ینعب) هیلاح هگناد ود بیرج رازه رد

 كيدزن هک نت دور عورف زا کی بل رب یراس بونج رد (بیرج

 نیمهب یولب روکذم رارف زا زین نوتکا و دزیريم رزخ رحبب یراس

 ات «ناردنزام» باتکب دوش عوجر «(؟)تسا قاب عضوم ناه رد مرف
 -ردنم ناردنزام هشقنب و 0۷ ص بیک فاقوا عبط یسیلگنا یونیبار ۰

 ج « ناردنزام» ناونع رد مالسا فراعلا ةريادب و ؛ باتک ناه :

 )۴ ول ینبمیلا حرش رظنا (۷)

 ابج اماف» + ر و دنا نیمان نراف لا ارهفیاط نیا لقوح نبا و یرخعصا ()

 نراق لا رقتسم و ةيراس نم ةلح رم لع رامهس ۷ اهب ةنيدم ال یرف ابّناف نراف

 ةکلملا لبجما بحاص ثراوتب و مهکلم ناکم و مرتاخذ و مهنصح حضوم وهو عرف یبسی

 کش نودب و «(۳۱۸ ص لقوح نبا و ۲۰5 ص یرخلعصا) « ةرساک الا نامز ذنم اهب
 2 هقبط ءاهداپ تمعشه رایرهش نب نراق دالوا نراف لا زا ررکذم فلوم ود دارم

 . هدرب «رایرهش نب نراق» ینعی تیفیک نیمهب اروا مان زن یربط هک هدوب دنواب ل زا

 ْصخا ینعب نراق لا هن (تسا هش لقن ۱ ح ۲۸۲ ص رد یربط ترابع نیع) تسا

 ةورعم رایزام لتقب ۲۲6 هنس رد نادنو نراق هچ نادنو نراق فورعم هلسلس ینعی
 ۳ ۳ و رد دیدع نقرتم یلکب درب هقبط نیا نیرخآ هک
 ۲ را کید هک هدوب لاس 3 را ۱۴ دولخ لقوخ نیا و ۲۶۰ دودح)

 ۳ ص هک تستیا روکدم فوم ود ترابع یرص هکنآ لاح و ذناهتشادن دوجو كولم

  مشاو جک دنکب دوع رام كل زا
 اسر رد اونازک موحرم عبتب ۱٩۱ ٩2 ص تاحفص لیذ یثاوح رد ام ها )

 : دنوامد كيدزن فورعم دور رفع تب مرف هک ماهداد لاتحا «عرف نادیهنصا»

 . « دوش حالصا دیاب ب تسا وبس هدوب



 ۳۸۱ ۱۸۶-۱۹۱ ص « تافاضا و یشاوح

 متنه رد ۱۵۲ ص ا ج نیتضورلا تباتک رد رنو همان وبا حرص ِ 7

 روت دورو زور ناه رد هک تسا مض 9 جراخ زا و هدوب رخالا حیبر #
 وواش: و سه نیا زا قدم هکلب دتشکت اررواش وا ناوعا هک هرهاقب و

 هوکریش ءاعدتسا لو دراذگ ۱رهعفادم و هلطاع یانب یرّرقم لام ءادا رد 1

 : هناهب ماش هاپس ءاسور ریاس اب اروا هک داتسیا نآ ربیدنب و تسک نابش ٩
 لپس رب دوخ .تداعب 9 هرخالاب 9 رک دن نایم زا تفایض 3

 یبویا نیدلا حالص دوب هتفر ماش هاپس رکسعپ ءوکریش تافالم دصقب دين

 هداد رارق یکی اب الف هک هعضاوم هجیتن رد دوخ ناراپ زا نت هد 3

 غورفن بسا زا اروا لاح رد نیشک یراککب هناپبب ها هاز زا .اررواش دندوب 3

 ۱. ایاضق و روما نيا عوبج هک تسا یهیدب و «دتشادرب ارشرس و دندروآ |

 زا هکنانچ تفیقح رد و 7 !تسا هدوب. نیفک لوط زور كي زا شیب اعطق ِ

 رواش لتف و رخ عیر ۷) هرهافب ؛وکریش دورو خیرات نیب هسیاقم ِ

 ءوکریش دز ز دعب زور هد تسرد رواش لتف دوشیم او (هام نامه ۱۷) 1

 ؛ تسا هتفای عوقو هرهاقب ِ

 ۱« شاطع نب كللا دبع نیا «شاطع كللا دبع ۰۱4 س ۱۸۸ ص ۱ ۱

 ناهنصا زدهاش ٌهعلق بحاص فورعم شاطع نب كللا دبع نب دما ردپ
 نسپ قوجلس 9 ی دبنحم ناطلس . نامرفب یرج دصناپ هنس رد هک تا

 سکه رم عایثا و عابتا و ناراب اب ار وا هروبزم ُهعلق حتف زا

 رک رتکلا نا هد نذر لش با ذع عاونا قاب .تشا یطتس ٌخیراوت "

 ۲. ناک» : دیوگ كللا دبع نيا ّقح رد ۱۸۰ ص۰ ج هروکذم * هنس ثداوح
 و ۰« بهذلا اذه تح للبا و اتینع .ةهیدبلا عیرس 2 نسح اغیلب ابیدآ ٩

 و تسفورعم وا طخ و» زر ی حس رد ۱6۵۱ نم نو لا ةحار رد

 ی دوجوم وا خم بتک رایسب ناهنصا رد 1

 ۳ هدفشم هن ام ءارو هرومکم ءاب مرفر «مرف ( ۸ س ۱۹۱ ص



 ۱۸1 ض ؛تافاضا و یشاوح )۳۸

 3 حیرا ُهنس رخالا عیبر متفه رد .. «وکربش و» «ه س ۱۸6 ص

 ۲ دورز خیرات رد تسا تایاور جا نیا .« دیسر هرهاقب ةئاسخ و نیتس
 | باتک ید یسدقم هماش وبا تیاور نم ریتتتا قباطم و هرهاقب هوکریش

 نیل حالص لاح هجرت رد ن ناکلخ نبا تیاور و ۱۵1ص | ج نیضورلا

 لو حییر رد - یو دورو رگید لوقب و - ۰۵۵۹ ص ۲ 3 یبویا *
  عضوم اه نا) هفوب هروکدم هتس زا ةرخ یدامج متفه رد اب

 ۳ ۳ ان زر ریثا نبا و » لاح * را زد ناقو

  نایفط اي خاّسن وپس ریخا تیاور نيا رد «ةرخالا یداج» لک رهاظ

 . دوخ رب رواش لتق هچ «رخالا عیر» یاجم فوم دوخ زا تسا ِ
 و اسم جراخ ز زا و هدوب رخ عیتر ۵ دنه زد ناه رد ربثا/ا نب

 ۳ ِ ی دورو زا دعب رواش لتق هک تسا نیخزوم
 ۱ ی دا

 رفع ما ی [ روش لت یا كلذ ناک و» 10 نم 3

 ِ هل و «ح ةخسن یف اذک یتناممخ و ندتس و ِِ ةنس رخا/ا یر نم

 ری نبا لیبف زا تسا نیخزوم روهمج لاوفا اب قباطم و باوص طقف ۰

  ()رواش لاح هجرت رد ناکلخ نیا و ۶ لا نیه ثداوح رد
  ططخ و 1, :۳ ییوبا نیذلا حالص لاح هجرت رد و ۲۳۷ ص ۱ج
  عباس» دروم نيا رد اشگناهج خسل ریاس لو .- ۰۱۷۵ صض ۲ چ یزیرفم

 3 ۱ اعطق «رثع» هلک و شحاف طلغ ههبش نودب ن 1 و دنراد « رخ عیب

 ۱ یور زا نیخژوم روهمج لاوقا اب نا تفلاخ رب هوالع هچ تسا هداعفا نيب ۲

 . تسا نکم رب ابیرقت جرات نيا تحص زین روما رهاوظ و تداع و سایق -

 _س رطب دنچ رد فلوم دوخ جیرصنب هرهاقب ءوکریش نیذلا دسا دورو هچ

 لب کن :اور رواش لعف را صضوصخ رد عضوم نیپه رد ناگلک نیا )۱(

 ی 7 ؛روهشه تم ۱۳۷ بر کل تیاذت اب یی تسا رعد عببر مدج ناو هدرک



 ی

 ۳۹ را ۲
 ۳۷۹ ۱۸۳ ص « تافاضا و یشاوح

 هام رابخا ۰۱۳+ ص هج و «ا3۲ و ۱۱ص ۲و 4۲۰
 ادنلا وبا و ربثا/ا نبا خرات «1۳ ص یجاهص دابح با زا دیبع ین

 نیتلودلا رابخا ین نیتضوژلا باتک 00۸-014 تاونس ثداوح رد هقّرفتم

 ۱9-۱۵۹ ۱۵۲-۱۸۷ ۱۲۰-۰۱۳۳ ص ۱ ج یدتم ةتاغ وبا زا

 ه رابخا «(طوسبم و لصنم رایس) ۲۲۷-۲۳۰ ۰۱۹۹ ۱۸۰ ۱۷۲-۶ 1

 لاوحا مجارت رد ناکلخ نبا نایع تایفو ۰1۵ ص رسیم نبا زا رصت 3
 ,«ءوکریش» نیذلا دسا و ؛«فسوی» ییویا نیذلا حالص و ««رواش» ۱

 ردیح عبط یمذ مالس# لود ؛۳۸-۳۹۹ ص یربعلا نبا لودلا رصتخ ۱

 ۱. ج و ۰4۲۳۲ ص ۲ ج یدنشقلف ینع حبص هه کد دابآ ِ

 ۱۰ ؟ج و ۱۷۲-۱۷۰ ۰۱2۸۱۶۱ ص ۱ یزبرفم ططخ ۳۱۰-۰۲۲۵ ص ِ

 ۷-1 ص ۲ج ندیل عبط یدرب یرغن نيا هرهازلا موجن ۱۸-۲۰ ص
 جرات ۱۳۷-۱۳۸ ص ۲ ج یطویس هرضاحا نسح ۱۰۰-۹ ۰۸۸-۸۷

 یافگناهجح خچرات : یسراف ذخام زا و جز اره ۷ فو سایا نیا زا رقب

 انصلا ةضور و نیزگ مخیرات " خیراوتلا عماج «۱۸۳-۱۸۹ ص ؟ ج ینیوج

 ۱۰ رد هه یرانغ دجحا یضاق یارا یاهج و خیراوتلا تل و زیسلا پیبح و

 - ؛هدرب وا زا یسا هییویا خیرات لیاوا رد هک ريخا نیا رگم دضاع خیرات

 «۲4۲--۲۲۷ ص دلفتتسوو زا (۱)نییطاف ءافلخ خیرات : یئاپورا خام زاد

 هوکریش و ۳۵۱-۰۲۵۲ ص 4 ج رواش (نیوانع رد مالسا فراعلا ةرئاد

 دضاع و ۸۷-۰۸۸ ص ج ق آ نیدلا حالص و ۲۹۱-۲۹۷ ص ج

 ۳ ۱.۰.0 نضا ج مافزض و ۱۲۹-۱۰۰۰ ص1

 18. 1۳3۰0002010. :تسا لیذ رارق زا نا ناونع و تسا ینال۱ نایزب باتک نیا ()
 06907016 8 هام ماه هما همی 0۵ ۵ام, 14

 عوجر مالسا فراعلا ةرياد رد هجردنم تالاقم نیا نینلوم یماسا نیبعت یارپ (۲)
 ۲-1 س ۲۷+ ص قباسب دوش



 ۱۸۴ ص «تافاضا و یشاوح ۳۳۸

 ةرهاقلا لها لذخ و» - (۱۸۲ ص اضبا) « دیعصلا دالب كلم دق هءکربش

 تسا نینچه و - ۱ ندیل عبط ةرهاّژلا موجن) «هل ممضخبل ٌرواش

 ذخان عیج رد بصن لاح رد هک نیا لاعتسا گید دراوم عیج رد هنیعب

 هک تسویپ حوضوب الماک قوف ةلثما زا هک لاح ءانثتسا نودب رک ذلا قباس
 نکم هچ ایا هک نیا فارصنا مدع تلع هک مرگ احیا ف صتم رخ ریش ۵

 ناوتیم رّوصت نآ رد عست للع زا ید یاع هچ تیبع زجم و دشاب تسا

 دروم رد ةرواشم یفام روا اب ندوب نزوه ینعی لعف نزو لاتحا * دوم

 قافتاب املع مع و مناخ دننام نیع حتفب لعاف نزو هچ تسا یفتنم هیف نحنام

 نزو نیا اریز ۲ تسین فرص عنام (رغ نب یسبع و سوب یانغتسابر ةاحن

 ؛تسا عبرا دیاوز زا کی نآ لّوا رد هنو تسا لعف ٌهصنخ نازوا زا هن ۰

 ریفب نا رگید تلع هک تنک دیاب ای رواش فرص عنم لیلعت یارب سپ
ِ 

 ضرف دیاب ای و ؛رع نب یسیعو سنوی ذاش بهذب تسا لعف نزو تیلع

 یه رواش تسه تب رد هک یداعیتسا هه اب عقاولا 9 دراش هک شرکت

 یناریا نیخزوم راس و ینیوج هکنانچ هدوب یسراف روباش ُهلک زا رگید

 و دوب دهاوخ هبجت نآ فرص جن رگید تلع نیا رب انب و دناهتشادنپ رم
 «لاحما ةفيفح ملعا ها

 رواش لاوحاب عجار ذخ ام ةکلذف

 ناوید و ین هراع فیلأت ةيرصلا ءارزولا لاوحا ین ةيرصعلا تکنلا

 نیا لاجرلا تسرهفب (۲) گروبن رد عبط ودره فلّوم نامه راعشا
 عاجت» دل و 3 سن شام 4 یاشف نیوانع رد ۳ ۳

 ۳ نیدلا کر ۳ ره و «رواش نب ناهلس» ظملا و «رواش نيا
 3 توقای ءابداا مگ مت" 4 («رواش وخا حبص » گ ِ و «رواف وخا

 عمه و (۲۵-۲۱ ص زیربت عبط بچاح نیا هیفاک رب یخر حرسب دوش عوجر )0



 ۳۷۷ ۱۸ ص «تافاضا و یئاوح

 :(۱) یگنز نا هویج نیذلا رون ترور و نیصف زا وه ٌگید تیب نیا زی و

 .مجلا ی 1۹ 2 رتنعال 6 ۳ ۳ ةمداع ٍرصنل لی ۳ تخروا

 زن سما سا ی ی

 مرطضم ال 1 و رس نم + یا ۳ ءالطا قف هل را أاعا

 هیصوت رد دفاع و وسلاف شو کیخ نب میالط هم هر

 :("رواش زا وا ریذحت و كيزر دوخسپ
 هر 6 ص . و ین یوع ِ

 یدسسلا اه اتمات ال های اف

 :1۱) وا لتف زا سا رواشوض رد قمه هلقرع تایبا نیا و
 ۳۰ تا 7 ی

 رسزو ناسا هد ی هد ةفيلخ قلا تللملا زانف دل

 رونع لاجرلا ف هوس هما و « ٌهبطخ لج یا یراضلا دما وه

 | منیب هکنیا لیلدب زثت رد اما و

 فلا 5 «ارواش » هز یا بوتکم فلا نودب" «رواش» بصن تلاح

 نیدلا رون مدقت و» :(*لیذ تارابع رد الثم بصن نیونت تمالع اب ینعب

 - «(۱۳4 ص ۱۱ ج ربث۸ نبا) «هبصنم یا ّرواش دیعی نا +وک ریش یا
 یولعلا ها نیدل دضاعلا ریزو رواش نا شیجما اذه ناسا فیش ناک و»

 - 0۱۳۳ ص اضیا) «اهلع بلغ و ماغرض ةرازولا یف هعزان رصم بحاص
 - 4۱۵۲ ص اضیا) :« هتداع ع نیدلا نا رکسع دصف وواش نا قفتاف »

 نبا) «اریجتسم نیدلا رون-لا للصوم رواش نا وا نیا ظفاحما رکذ و»

 رون ایلوم شغزب و كيدرج بثوف» - .(رواش لاح رف نیل راکلخ

 بلغ و ةریثک اعوج [ماغرض] عج و» - ,(اضیا) «رواش التقف نیذلا

 . رد اچ هه نیفلوم تارابع رد ةزلک :نییا
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 با 2 2 ِ ۰۱4۳ ص ۲ ج یزیرفم ططخ) «ةرازولا یلع رواش

 315۷ ۱ ج نیا ۳ __ِ_ٍك ا ج اضیا ۲) ۰۱۷۵ ص ۱ ج ضیا ()

 هوالع دوخ زا ام اررواش ءار ؛هحتف لیذ هلتما رد (4) 41: ۳ ادفلا ویا خیرات و
 نیا رد ام دهاش لحن درادن تکرح هک تسا مناو اهنع لوقتم لوصا رذ و ماهدرک

 . «تسنا بوتکم فا نودب بصن تلاح رد رواش هک تسنیا رد طقف هلثما

111 25 

۱ 



 ۲م 1 تافاضا و فست ۳/۹

 3 و تارابع 94 رشت و علت هم

 .رعش ر د اما «(۱)ی تل هخ لاتهبا فرصتمت ریش لک وب یا نربرصاعم

 . رعش ترورض هک یدراوم ریغ رد) هلک یضورع نزو دوخ ۵ تسا جاو

 و شا یاخ.(دیاف نیونن یاضتقا م

 :(۲)میصق هلج زا ینب هراع

 ف ریغ کیف 2 تف م مکرقج و اصالخا ی

 3 (0اضیا و

 ۱ ته ته تی تب 3 تا قسد نعارزاک باخ ام
 (4 ضیا و ۱

 ۳ ار ۳ ی وا لا ف , هتزبم ٍتیقبا یِذلا لیمجما اهنم

3 0 

 ۱ رواخ تريا لثم وا لبق ابک م ةیرف لنت نادابع دم لهو
 ( ضیا و

 ءارزولا دن محتفلا هال ۳۹ ۳ 3 ب لماکلا ٌحیصا ۱۰

 نیدلا یادم رد تیصف هل زا یناهنصا بتاک. داع تب نیا لثم و
 :(۷) موکریش

 برآ نهی وا بزحل تیضق جو ول ۰ ذ دابعلا و ت نم

 9 الاغ فک ۱ تاک ست فیعاضت رد ۶ نفخ را نابک رد کم )1,

 تسا هریک تاهابتشا و طالغا یا راد و مقس ةبسن باتک نیا عبط نوچ لو نش لاعتسا

 لیصا رب :رحت هن دشاب دیاب عباط دوخ نا بلاغ ناب

 ؛ ۲۰۱ ص ضیا () ۲6۷ ص ۱ ج ینی هراع ناوید ()

 ء ۱ ۱۲۲ ص ضیا (۰) ۱۲۲ ص ضیا (4)

 از زا تیملودلا رابخا ف نیتضورلا باتک (0) ؛ ۱۵۹ ص ضیا (0

 ۱5۹ ص ۱ ج ۱۳۸۸۷ هنس رصم عبط یسدقم



 ۷۵ ۱۸۲ ص «تافاضا و یشاوح

 اب رصاعم نابز یرع نیفلوم زا کی زا فیحصت و هابتشا نیه نیع هک
 دی ها دبع وبا ینعب نییبطاف دوخ لابع باتعا زا و هجرت بحاص

 رایخا» باتک بحاص 1۳۸ هارد (۱) یجاهنص هام نب "لع نبا

 ْخیرات رد روبزم باتک رد «تسا مش رداص زین « معريسو دیبع ینب كولم

 ه «روباس» هجرت بحاص مان هبترم ود (71۲ ص رثازجما عبط) هفیلخ دضاع

 و» : هصن اذه و نش هتشاگن هلبپع ءارو واو و نحوم ءاب و هلمهح نیساب

 کلا اوعدتسا نآ ئ یقفتا و رویاس یپسی [دضاعلا ریزو ینعب] هریزو ناک

 و نیدلا دسا مستر و اولصوف مب اورهلذتسب و [هودجنیل : ظ] مو ذختیل
 ةنتف تعقو و نیدلا حالصب فورعلا بویا رب فسوپ هیخا نبا هعم

 ۱۰ و روباس ریزولا اهیف لتف ةرامالاک ی ةرازولا یف [رفانت و : ظ] ورفانت

 دشابن خاسن وهس هرقف نیا رگا و ,«هتطخ یو و هناکم نیذلا دسا ساج
 مولعم سپ تسا نیه لاح رهاظ هکنانچ دشاب فّلوم دوخ لف زا رداص و

 بحاص دروم رد روباش هب رواش فیحصت ینعی روبزم هابتشا هک دوشیم
 و رصم زا تسد رود یناریا نیو سیا و و هزات زا

 ۱: یحح و ناونع بحاص دوخ رضع ناف ز ۱ کلر هفت 21 رابخا و نآ عاضوا

 تبارغ ٌهطاوب لو لک و ایم وهس نيا هتمز زین نابز ییرع نینلّوم یارب
 ها رب زا نارود یتراک هظقاوب یات هلکب قاساب نا انا عزا 4

 « تسا لشیم فیحصت

 و هدزب هچرفا رذ نیسطاف فورعم لافع و هالو دامح قب تاب وا 0

 لاو زد تسا هدوب رواش لدق زا لبف لاس هدزناش یتمب ۵2۸ لاس دود رد وا دلوت

 هیلاح رثازجنا تالابا زا هنیطنسق دالب زا هدوب یرهش دابح یقب هعلق و داهح ینب هعلق

 ناونع رد مالسا فراعلا ةرئادب عوجر) تسا رثالا دوتفم نونکا و ها بونج راد
 رد كق فک نم رد هکنانچ ,یو تافو و ((۷۳۰-۷۲۱ ص ۲ج «دامح یب هعلق»

 یبب كولم رابخا» ینمب زوبزم تایک ۶ یاب داده نلب بنا دف ۳

 فیلأت 11۷ هنس رد نییّمطاف ءافلخ زا تسا یرصتح رایسب خیرات ک «مجریس و

 « يا قیر عبطب ریازجا رد لاس رد و هش



 1و 0

 ۱۸۳ ص «تافاضا و یشاوح ۷

 یتبسانب هک زین یناپورا نیقرشنسم بلغا و «تسا هدوب ولو حتفب ما نی
 و یوسنارف قرشتسم (۱)نر بو لیبف ز ۹ دنآهدوم هجرت بحاص 1 7 ُذ

 فراعلا ةرئاد رد ء ار لاج هجرت رد رصم ْرات 0 طتم

 (0رکب و )ماهنربوس و ۲۹۲-۳۹۷(۰ و ۲۰۱-۲۵۲ ص 4 ج) مالسا
 اضبا) یبویا نیدلا حالص لاح حرش رد ینالا نیقرشتسم (!هفرگ و م

 ریزو مغرض و (۱.-۱۳۹ ص ۱ ج) دضاع و ۸۷-٩۳( ص + ج

 تالام رد و هتفریذپ ارالما نیه که (۰..۱ ص ۱ ج) دضاع رگید
 . عومج زا سپ .دناهتشون (*واو حتفب رواش ارهلک نیا اج هه هروکذم

 یا یقیتح یالما هک دوشبم لصاح نیفیب بیرف ْنظ رکذلا یباس نیارف
 ر هد هرضن هکر یلو قلب اب رواش. یتعب فن هوجو رایظاب هک ,.

 رواش لک تروصتآ رد سپچ هدوب نینچ عفاولا ورم 2 اخ و لع نزو

 و روباش نآ هبّرعم روص و یسراف روپاش هبلک اب یتبمانم و یعبر ست ارهاظ

 رد هکنانچ روص تییزا یکیب نآ نتشون و تشاد دهاوخن (هروواش و) روباس
 و تیزگ یرات دننام نآ زا هسبتقم ذغام ریاس و ینیوج یادگناهج

 هدوب یابتشا و فیحصت نا افنم دبال دوشیم نید اهربغ و افصلا ةضور ,م

 و رگیدکی ابروباش و رواش هلک ود یرهاظ یروص هباشن زا ارنایناریا هک

 و راهتشا طرف سکع رب و رواش بیرغ تشیهب ناشیا عابط ندوبن سونأم
 تسا بت كلذعم لو «تسا نخ یغان اشیا نیبام روپاش مان لوادت

 (۱) 6 هب ..() 8مطهمط ۵ اب مهم فن  یممقب

 ۰ رد الا فورعم قرشتسم دلفنتسوو نکل -- « ینیتال فورح اب 892۳87 ینعی (9)
 . "مفب رواش ارهملک نيا اج هه ۲۲۷-۲۸۲ ص دوخ تانیل ات زا «نییمطاف خیرات» باذک

 طبضب هنلک نیا ۲۱۸ صا زین یربعلا نیا لوّلا رصتخ رد و ؛هتشون 804۳0۶ واو
 . مالعا و ۲۱۸: 1 وغیش بدأالا یناج رد و «ثش هدراذگ تکرح واو مضب رواش ملق

 ۰ كيره دوشيم هظحالد هکنانچ سپ «واو سکب رواش ملق طبضب ۲ لکرز نیذلا ريخ
 . رثکا رات یکل دراد رادفرط هنلتخم افنام نا وا رذ:فالک تاکرح زا

 ۱ «تسا حتف قوف رد روک دم لیصفتب نیل
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 کم رایبش ها نامشا زذ عبعلاب «رواش» هلک و دوشیم ید یو نارس و

 اج هه و هما وا ناوید رد هک نیا رکذ هبترم هاجنپ زا شبب دیاش و

 نزو رب واو ود اب هن لعاف نزو رب هکّرحتم واو كي اب قوف تیب دننام
 زد یو مان ظنلت تسا نفایف نه رس و 4 سواط و فیاف نام لوعاف

 «تسدب نیزا دعب راعشا نآ زا نون هک وا نیرصاعم ریاس راعشا عیچ

 «دش دهاوخ هداد

 اب تسا هحتف هک نآ واو تکرح نییعت ینعی هک نيا طبض دنچره و

 دماین تسدب یصوم چیه رد (۱ هجرت بحاص دروم رد هرسک ای هبض
 تب هراع هبرصعلا یکبلا نلیبف وا یکدلا شان ذخام را رایت را

 ۱۰ یدرب یرفت نبا هرهاّلا موجن و سیراپ عبط ودره وه راعشا ناوید و
 رواش مق طبضب هلک نیا اّلغ (۲)سیراپ ْلم ةناخاتک ییدق یطخ هخسن

 ینع# حبص رد هنیعب تسا نینچ# و ؛ تسا نش هدراذگ تکرح واو حتفب
 رد و ۰۳۱۸و ۲۱۰ ص۱۰ ج هیرصم بتکلا راد طوبضم ححصم عبط

 فورعم رکاسع نا زا لقب ۱۰۸ ص ۱ ج نیتضورلا باتک رد یقرابع

 ۱: یخام لعف زواش اب رواش مان هجرت بحاص رصاعم و قشمد خیرات بحاص

 روت لو ( شغزب و كيدرج بئوف» : اذکه نش هتسب حج ةرواشم زا
 مجس نیا زا هک ««ارَواشام و هرش نم دابعلا احارا و (*)ارواش التقف نیدلا

 بحاص نیرصاعم نابز رد رواش ظنلت هک دوشیم طابنتسا ةحا رصلاب ابیرقت

 لیابق زا تسیا هلیبق مان هک ولو رسکب رواش ونب هجرت بحاص دروم ریغ رد لو (۱)
 تراش ما دک مانع یمن تساتقف طیف رو یماع رد نیا ما رب

 لاجر مجاعم و هلوبعم خب راوت بتک زا كيچيم رد و تسا ردان هداعلا قوف مالعا زا

 زج یمان نینچ دیدش صحن اب دراد یرتسد نادب روطس مار هک اهریغ و تافبط و
 ۸توظ0 1780 ناشنب ؛ دیسرن راظنب روک ذم دروم ود رد

 «(هلهبع *ار اب):شعرب# ۲۲۸۰ ۱:ناطظ نیا رد لو لنصالا ف اذک 0

 رد نادب فلا قاحآ سپ تسا فرصنم ربغ تفگ مهاوخ نیزا دعب هنانچ روأش (4)

 « هفب رش 0 اریراوق لیبق زا تسا دعب هرتف رد «ارواش» اب عج تپسانب دبال اجنپا



 1۸۳ ص «تافاضا و یئایح )»۷۳

 ۴ یافرب یرغت نیا هرهاژلا موجن و یزبرفم ططخ و یدنششلق ینع حبص و

 3 رد رتهب هه زا و (۱) سایا نا وا رصم ٌخچرات و نا طویس هرضاحا نسح

 ۰ رعاش ین هراع فیلات ةيرصلا ءارزولا رابخا ین ةيرصملا تکنلا باتک
 ءارعش راعشا رد 7 هجرت نتناص یزاتموخ نصاوخ ز زا و فورعم

 3 ۱ ی ی (۲) یاهنصا بت اک داع و رک هراع تام دننأام اکو 1

 ِ 9 هروکذم ذخام جی رد یراب ((*)یناوسا )9 یفاخ و )مش

  «روان» لک وعنب و دن عضاوم عیج رد دضاع زیزو نیا مان (6) انشتسا

 و « هلمهع ۳ ی ۲۷واو تكيو فلا و همجعم نیش اب تسا روطسم

 حر عطق وحنب ول نیرصاعم راعشا رد هک ن نیا یضورع نزو هکنانچ
۱ هاو رد اب هث) دناهدرکیم ظنلت هکزعقم واو كي اب ارنآ :۱ تسا یضتقم ۰

 ۱۶ 3 

 ین هراع زا لیذ تب نیا سایقب (اماثلا و سواط و دواد

 . رج ۳ رلمحم نبد د رصن نم ,زواشو دیدحا نم دییحا رج

 ۱ کف رامز اب تی تخح ,هلشب نینابل نامزلا تلح
 .  تاردارپ و هم رت بحاص قح رد ر اف چادم )۷0 ینع هراع نوید ر هر وب

 3 دم ٌهکلذف» رد لصف ی نو یخ ام نیا عیچ تاحنص ددعب هلاوح (۱)

 ۳م ج نیتضو رلا باتک (۲) « دوش اجنادپ عوجر دش ده)اوخ هداد

 4۱ ص ۲ ج ادنلا وبا یرات و ۱۹۷: ۱ ضیا 0

 : و یا اب

 1 (800) 06۲. 1364) سیراپ 5 ی هخسل 0 ِ خیراوتلا 2 رد 1

 ۰ رد لو تسا روطسم ولو ود اب «روواش» هیف نجن ام ریزو مان اج همه دعبب ۱۲« قرو

 ۲ ارزولا رابخا ق ةرصعلا تکنلا» باتک مامضناب یه راع ناوید زا هصالخ ()
 5 گیوتره یوسنارف قرغتسم مایتهای عدوف هراشا نادب قباس ک فلوم نام « هیرصلا
 ۶۰ لیذ ناوتعب دلج ود رد تسا نیسر عبطب یبراپ رد ۲۷-۱۱۰۲ تاوتس رد گر فر

 0۵6۵ صمد 06 6 و0 هه صوت عج عصمت ظعلکم

1897-1909. 29 ۶۰ 
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 داتییرف نخ تشاد روضح نم اش تب احصب زین دوخ هک فورعم

 كلاخ زا ارناشیا و هاتوک تکلبما زا ارناگنرف تسد تما رضع ناشیا و

 تفالخ مش و 2 یا 7 ِف 7

 رد هکنانچ ؛ « دوب دما ریزپ ۵ اش یا ۱۸۲ ص

 نیا رد عضاوم ۳ رد ایگناهج خسل ج۱ رد متنگ تاحفص لیذ یشاوح

 ار یواش ظ هه انتسا نفاق و ادرطم دضاع ریزو نیا مان لصف

 رد مبنآ هناهدزاود هد خسن عیج قانا و «تسا روطسم (هلمهم نیسب

 : دوخ هکلب یتسا هدوبن خاسن فیحصت 0 وهم راوق هیف نم ام دروم رد

 اعط دوخ لایخم و تناوخیم و هتشونی نینچ ارهلک نیا ادماع ایلع تم

 یایگناهجرب هوالع و «تسا هتسنادیم سراف روپاش برعم هلک ناه ارثا

 انصلا ةضور و ةيزگ خیرات لیبق زا یسراف هرخأتم خیراوت بتک پلغا رد

 صااخ خ برع ریزو نیا مان ار :۱ ناهج ی خیر اوتلا بل و ریسلا بیبح و

 یسراف ءایاب «روپاش» ِ فاص اج هه اردعس ینب هلیبق زا یرصم

 هروبزم بتک عیج ذخأم هک تس کلع یاج ابیرفت نوج یو ۱ دنا هتوت

 ناو سپ تسا هدوب ینبوچ یاثگناهج ینعی رضاح باتک نيه الما نیا رد
 یون .بوسح .نارتف هلن هاو ادچ داتسا ارت یا ه تا

 هک خیراوت بتک عیج رد مرذگب هک سراف هروکذم بتک زا نکل

 ِ عیب هک ماش و رصم یلاها تاثْلوم اموع ینعب مش فیلأت یرع نابزب

 دناهدوب قوبسم رتشیب هدوب یرصم نوچ هجرت بحاص لاوحا و عاضوا زا

 نیتضور لا ست رب نبا لفاک و توقای ابد مجعم لقب

 نیا تیام نا یسدتم ةماش ۳ ابخا

 



 ۱۸۳ ص « تافاضا و یشاوح ۳۷

 3 راهچ و تصش و دصن اپ هنس رفص مد رد هرهاق هرصاحب ناگنرف عورش

 ۶ میر رخاوا رد رصم کام ماش رکاسع اب کری نیذلا دسا دورو و هدوب

 3 ۳ رخ حیر ۷ رد دش هتفگ هکنانچ هرهاقب و لاس ناه (۱ لو
  نآ رد مالک هلاطا نیزا شیب و تسا تاحناو جخوا زا نتم ندوب طلغ

 بافی باب «

 ها زا نیدلا دسا »یرادزسب ماش رگاببع هک داناغ ینخ

 لّوا هبترم : دندمآ رصب ماش راید زا هبترم هس یکنز نب دوبح نیدلا روت
 هنس رخ عییر هام رد مود «هنو هاجنپ و دصناپ هنس بجر هام رد
 . متنک هکنانچ (تسام یوکتنگ لحم هک) موس و «ود و تصش و دصناپ
 3 نیزا كيره رد و «راهچ و تصش و دصناپ ٌهنس لو عییر هام رد

 . زا دعب ای لبق دنا ای ناثیا دورو نرافم زین  ترف رکاسف راب هب

 تم هرضاحپ تا شا و لزآ هصقط رخ : دندوم هوزو رصم نانیا

 رو صبا گنج دصفب هن کف یا اب ید یا رد هچ دنتخادربن

 9۰۷ گر ماش رکاسع عفد یارب ناشیا شهاوخ و اعدتساب دوخ هکلب

 رد و خراوثا بتک یف حورشم وهاگ دندوب نمآ رصب «وک ریش نیدلا ۰
 3 2 تس هرهاق هرصاحم و و اب تن دصقب گر هابس ۳ هعفد

 3 فاز یاهیوم هنیلخ دضاع ی دنتسج ی ماش هاشداپ ینز نيا

 ۱ نیا هک داد مافی اغیب ب و داتسرف نیدلا رون یارب ۳ 9

 3 یئایب ات ِِ هثاغتسا وتب هک نم رصف رد تسا ۳ تا انز یاهبوم ِ
 ۳ " _ رو

 . مولعم هکنانچ زین دوبحم نیدلا رون «یهد یئاهر گنرف گنچ زا ارناثیا و
 ۰ ویا نیدلا حالص مع ءوکریش نیذلا دسا یرادرسب راّزج یرکاسع تسا

 1 3 ماش رکاسع دورو زا دعت زور ۳4 رواش لیف ۱9:۸ ۱ هماش وبا جرصتب اریز )1۱(

 مخاو س هدوب رخالا عیبر ۷۷: دم ۷ ده اوخ هکنانچ نوا لتف و تفای عوقو رصک



 ۳1۹ ۱۸۳ ص « تافاضا و یشاوح

 7 و و نیس و برا هنس لیاوا رد» نم ۱۸۲ ص

 نیا رد ایگناهج خسن عیج رد دش هیزگ ۰ :ینافرف لیذ یثاوح رد هکنانج

 نیب نتم رد هکنانج باوصو فلوم د وخ 2 تا اف نایغط اب خاسن

 . الوا سنا ۷ هاو و نیس مب را هی ماهدرک حیحصت بالق ود

 اشم میاقو نیا 5 فالخ نودب و انغتسا الب نیخز وم حجیم عرصت لیلدب

 تناعتسا و هرهاق هرصاح و رص؛ گنرف رکاسع دورو ینعی نتم رد اهلا
 هما ها نداتمزف و تاماش هاهداب نکند نی قوم تینلا و

 ۳ نییرصم تناعاب (موس هبترم رد) رصم ماش رکاسع اب ارووکریش نیدلا
 ۱۰ رث نباب هل 5۱ دوش عوجر 1 فتا هتفاب عوقو س هتس رد اباضف نیا

 | ج یهدقم ةماش و :ا نیتلودلا رابخا فن نیتضوّرلا ِت اتکب و ۰ ص۷ ج

 جرات هک راهجو تصش و دصن اپ ینعب نا نبه ثداوح رد ودره ۱۵ ص

 رک یار ۰ ۹ کا عرف

 ۳ ۳ نیدلا حالص لاح حرش رد  زی دوش عوجر « دناهدوم

 «1«*--:1<*1 ص ج یزبرقم رقم ططخ و 0-0۵۹ 0 ص ۲ج « فسوی»

 (۱)فلوم دوخ جرصن لیلدب ایناث ) «خیراوت بتک زا كلذ ربغ و ۰۱۷۲-۷۶

 ف تس و هو را هنس رخ عیر هو هوکریش هک ۱۸۶ ص رد

 قبطب رصعب ک ورد دان دوزو اه بس ورد

 ۲۰ رک ایع درو نییام هلصاف یتسیاب س+ هد وب 14 هم رد انگناهج خسن

 ماش رک امع دورو نیخزژ وم قافتاب هکنا لاح و ! دشاب مات لات هد تسرد

 هچ تسا هدوب اجناب گنرف رکاسع دورو زا دعب هام ود یکی طنف رصم

 ۲ ج ناکلخ نبا و ۱۹۱ ص ۱ ج نتضورلا بانک رد هماش وبا عرصت زن و (۱)

 « ییویا نیدلا حالص لاح هجرت رد ۰۵٩ س



 ۱۸۲ ص « تافاضا و یثاوح ۳۹۸

 .وع قطب هقیلخ نیا بل «ا نیدل دضاملا .« س ۱۸۲ ص
 رد «هلاب دضاعلا» و «تش رکذ نتم رد دنا مق نیه ْراوت 1

 تو نا وا ی جز فب ۸۳ ص ۲ ج ن دیل عبط) اررکم ةرهاّلا موجن

 دبع لا نیدل ظفاحما نب فسوی چ اجما با نی دبع دن وا وهو

 هنیلخ رفاظ ردارب 31 یا فسوب «رصم نییبطاف یافلخ نما دیجما *

 مت نب سابع هک تسوه فسوی نيا و دوبن «فیلخ دوخ لو تسا

 ةناما وبا شردارب اب اروا تشذگ اقباس هک یحرثب رفاظ ریزو یجاهص
 هک دضاع لاوحا خیرات « دیناسر لتقب رفاظ دوخ لق زا سپ لیربج
 فرط ره زا ضارقنا تامالعو تابارطضا و نتف هرود وا تفالخ نود

 ْرات رد ه خیراوت ب بنک مو رد دوب جا وا دهع رد هقبط نا لا

 5 دینمیآ دارکا تب ام فای ری حالص خرات رد مو 3

 تجاح اجنیا و تسا روعسم احورشم دنتفای رارفتسا رصم رد نییط اف یاجم

 الیذ هروهشم ذخام هراپ كلذعم ,تسبن عوضوم نيا رد ذخام یاصقتساب

 . تاونس ثداوح رد هقرنتم ربثا نباب دوش عوجر هلج زا : دوشیم هراشا
  رصم عبط یسدلا ةماش یبال نیتلولا رابخا یف نیتضورلا باتکو 071۷-000 ۰

 ۲ ۳ لعم رایب) ۰ ۱۳-۲ ص ۱ ۰ ب 0

 < خر ( 0 و (طوسبم و « فسوب»

 ۱ ۴ ۳ یزیرتم ططخ و ۳1۸ ص لودلا رصنخ و ۰۳۷ ص ۴ج ادنلا وبا

 )۲-۲۰ ۴۳ ندیل عبط ةرهاّژرلا موجنو (:۸ ۷۳ ۵۱ ص۰

 1 دجح ین م نب اد ِ رهوش ِِِ ِ ی

 تا 13 هناخایک هخسل ) ةدحوم ءاپ اب نیع رد یزب رفم زا یا ب 0 اتکپ و «سأبع

۲ ۷ ۵ ۱ 9 ۱ 

 ۴ تحاص مان رد نبش و هی تحت ةاتخم ءایاب نا -- « (۸:وا»و 44 یزب رتم دوخ طخح

 1 تیحا فضا ۳۲۵۲ 4 ۱۳ ج یثعالا حبص رد هجرت
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 ناکلخ نبا و رب نبا دننام هل و ادتم یر اوت بتک؛ موم رد زنا نزح

 تب ةماسا دوج رتلصنم هه زا و (۱) تسا روطسم اهریغ و ی نبا و

 (۲۲--۱۳ ص ندیل عبط) یو تانیلأت 1 (۲) رابتع ۷۸ بناخک رد روبزم ذقنم

 هدوب نرسظاب و رضاح ابغا ننلاغ رد هسفنب دوخ هک ارایاضف نیا عیمج

 وا دوخ هکنیا زا هک تسا جناو لو تسا هداد حرش مام عابشا و طسب
 ی ای هتشاد یتلاخد چیه اهراک نيا رد

 لیربج و فسوب ندش هتشک زا ذقنم نب ةماسا هک یرش « دنزیم مه ۱ هد پ

 رد و وا روضح رد روکذم مک ی سابع تسدب یطاف رفاظ ردارب نا

 ۱ 6 تسا رثوم هزادنا یب دنکیم لقن وا مثچ لباقم

 نبا یرات و ۸۱-۰۸۷: ۱۱ ج 64٩ هنس ثداوح رد ربثالا نباب دوش عوجر (۱)

 ا ج «یسع» زئاف و «لیعمساد رفاظ لاح هجرت رد ناکلخ نيا و ۹۲-۹6۹ رسم
 و ۱-۸: ۲ یزبیرقم ططخ و ۲۸ : ۲ ادفلا وبا غيرات و ۸۲۱-۸۲۲ و ۸۲ ص

 4-0۲: ۲ ندیل عبط ةرهاّژلا موجن و ۰٩۰-۹

 ةماسا یصخش میاقو تشذگ رس و لاوحا لیصفت زا تسا ترابع رابتعا| بانک (۲)

 لاوحا حرش یارب دوش یو ) رزبش هعلق بحاص و ماش فورعم ءارما زا ذقنم نيا

 هک 11-01۸ ص۱ ج ناکلخ با و ۱۷۳-۰۱۹۷ ص ۲ِج ءایدالا مچعج وا

 دوخ رصاعم یخیرات ثداوح زا یرایسب هراشا نض رد و هدروا ریرحت هتشرب .دوخ

 و رصم رد نییمطاف ءافلخ هرود رخاواب طوبرم عباقو ۳7 و هیبیلص بورح لیبق زا

 باتک قرع نام «اعسا یقم نفت رایت بانک ظال نیزا و هدون زین هریغ و هریغ
 ۲18۳۲۱۲1۵ ۵0۵۵ گروبت زرد یگب وتره مامتهاب هسذا ارذب ناتزا ٌهچ رن اب روبزم

 - «تسا نیسر عبلعب سیراپ و ندیل رد ۱۸۸۶-۱۸۸۹ تاون رد یوسنارف قرشتسم

 «تسا هدوب ۰۸۶ هنس رد روک ذم ذقنم نب ةماسا تافو

 ۸:۱۱ ج 4٩ ٌهنس ثداوح رد ربثألا نبا و ٩۳ سیم نباب دوش عوجر ()

 ۲ ندیل عبط ةرهازلا موجن و ««یسیع» زئاف لاح هجرت رد ۱ :۱ ناکلخ نبا و
 ۷ : ؟ یزیرفم طاعخ و « ٩-۵۰

 ذخام رب :والع هجرت بحاص مت نب ساّبع لاح حرش زا عالطا دیزم یارب (4)
 ۱۱ ج ۶4۸ و ۹4 تاوس كد اوح رد رثالا :نیا مراتب دوش عوجر نام رد رک



 ۱۸۱ ص « تافاضا و یثاوح ۳35

 ۱ ها تی اب نقاط ۳۱. نا ۱۸۱ ص

 بس ومس دوشیيم لید عضاوم یضس رد هک هّباب رضفاظلا و (۱) یسا ها

 ما فا لا رسا ویا نه و ۶ تبیسنا هراصتخا و تفیفخت
 (۱ ؛دیجما دبع نوملا يا

 لصضفلا وب ۲ هاب دما تحص تتتست مت نب سابع 2۱۱ یم انا ص 3

 ریزو یجاهنصلا باب نب ملا قب مت نب ی نب حوتفلا با نب سابع
 ۲ اع بت ۱

 و 9 ۲ ی رم و ۱ ۳

 زا تمهت عفر یارب ِ سابع زورنآ یادرف و دیناسر لتفب هینخ رد ةیغ

 زین" ار فشوی ۲ ( جاجما وب و لیربج (۲)ةنام وبا رفاظ رگید وار ود د رخ

 لیصفتب سپس و 1 4 دناهیشک ۱ ارد وخ ره ازتتب ناشبا هکنیا هناهبب

 و رصن شیوخ رسپ اب هک دش روبج تسا روکذم احورشم خیراوت بتک رد هک
 هار ضرع رد «دیامن رارف ماش بناجم هرهاق زا رک لا قیاس ذقنم نب ةماسا ۰

 ۶ تناغارم و یا هار رس رفاظ هداوناخ یاعدتساب گنرف رکشل

 تیخآ یصنق رد خو را اررصن شرسپ و دنتشک اروا د رخ هتفرگ

 دندروآ لتتب باذع عاونا دشاب اروا رصم لها اجنا رد و دنداتسرف هرهاق
 میاقو نیا لیصنت «تشخیرگ ماشب هتس> ردب ماس هنایم زا ذقنم نب ةماسا و ۲

 رسیم نیا و « 1۶: ۱۱ ربثألا نیا و ۲۲۹ ۳۰۸ یبنالقلا نباب دوش عوجر (۱)

 4۲۰ لودلا رصتخت و ««لیعسا» رفاظ لاح هجرت ی ۸۲ :۱ج ناکلّخ نیا و4

 ۸۹:۳ و (۱۷۲:۲ یزیرقم ططخ و «۲۲۷:۱۴ یثعالا حبص و ۴۷۶ ۲ لایه و

 80:۳ دی عبط هرهازلا موجن و

 ۹:۳ ندیل غبط ةرداّژلا موج و ٩۳ رسیم نیا ()

 ۱ « ضیا ةرهازلا موج ()



 ۳۹5 ۱۸۱ ص «تافاضا و یشاوح

 هیرازن هیلیعسا دوخ ذخام زا ارهرتف نیا ینیوج یو لاتحاب و دوجولا مدع
 ؛هدنشاب هدرک لقن دسیاب هدوب دریا تسن تاقنا عالف حتف زا دعن هک

 موسوم یی هتشادرسپ ود عقاولا ین (۱)نیمجنلا روتسد جرصنب رازن هک صوصخم

 تسین دعبتسم چیه سپ ؛ نسح یلع وبا ریما یرگید و نیسح هما دبع وبا ریماب
 5: اپ هدرب دوخ هاره زین اردوخ رسپ ود هب اتکا رارف تقو رد هک

 یرسپ [ارها ماکحاب رم ینعی] اروا نوچ و» ۷-۸ س ۱۸۱ ص

 1 بّقام] دن نی دیجلا دبع نوبل وبا وا ع نیا دوبن
 را ک اربز :بفاوم یا دیبا هی هریقف را

 و دش هتشکر ما نوچ هکلب دوب هدرکن دوخ دهع لو ارظفاح ها ماکحاب
 ۱. تنام زاب هلماح یفز یو زا هک دنداد ترهش نینچ دوبن يروکذ دالوا اریو

 ظفاح اب مدرم رمآ تافو زا سپ اذه تسا هدومن وا لمح ّصن رمآ و
 زا تنطلس ,تباین و. دهع یبیالو ِتس ددرگ نشوز لم هلسم ات ایفوم

 دش مولعم نوچ اهدعب و «لالفتسالاب تماماب هن دندرک تعیب لیتحم لح

 1 1 تشگ لقتسم تفالخ رد ظفاح (۲) هدوب رتخد لح هک

 ناوعیم یلقتسم .دنس ارنا اذط تسا هدرک لفت ادکناهج زا ؟رهاظ ارلوصف نیا بلاغ

 ؛ دون .بوسج

 ۲۹۲۸ قرو ناب هقسن )

 «ظفاح لاح "هجرت رد ۲۲۱ ص | ج ناکُلخ نبا (۲)

 هتس ثداوح رد ریثألا نبا و ۲۳۸-۰۲۲۹ ص ینالقلا نبا ْیرانب دوش عوجر (۲)

 -۲۳6 ص ۱ج «دیبلا دبع» ظفاح لاح هجرت رد ناکلخ نيا و ۰۲۸۲ ص ۱۰ ج ۰

 ططخ و «+ ص ۲ ج ادنلا وبا و ۷ ص رّسیم نبا و ۲۵۲ ص لودلا رصتخم و ۷1
 هکنیا و - 1-9 ص ۲ ج ندیل عبط ةرهاّزلا موجن و ۱۷۲-۰۱۷۳ ص ۲ ج یزیرفم

 ریم ربا فو تسا نیخّروم روهج لاوفا قباطم تشادن یرزکذ دالوا رما متفگ

 یرسپ تافو زا لبق هام هن اررما هک دیوگ ٌرگید نیخزوم حیج فالخ رب ۷۲-۷۹ ص
 زا ارم نف ق نفش هک هاب طفاح یاد 6 :دوخ دی قرارداد دش تیم

 ؛ دون ناهنپ سان موع
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 ۱۸۰ ص «تافاضا و یشاوح ۳۹

 لضفاب فورعم یامجما ردب نب هاشنهاش شویجما ربما وا ریزو هک دوب یعاف

 تیالو زا اررازن دوب رصنتسم دهع یو رازن و وا نییام هک یراقن تلعب
 0م ایا و د ناشن تبفالخ اردخا وا رتکچوک ردارب هدون ملخ دهع
 ةلودلا رصان و هیردنکسا یلاها «دومن رارف هیردنکساب رازن و داد بل هاب

 بقل ها نیدل ینطصلا اروا و دندون تعیب وا اب رهش نآ یلاو .نیکتفا

 هبردنکساب نیکتفا و رازن رس رب روکذم لضفا شویجما ریما سپس « دنداد

 جیاقو نیا حرش و دیناسر لتفب هتخاس رافرگ ارودره و دیشک رکشل

 دیزب تجاح اجنیا و تسا روکذم خراوت بتک رد ًالصنم و روهشم تیاغب

 ترهش دوجو اب هک تسا بت عقاولا ین و (۲۱)تسین باب نآ رد حیضوت

 لصف نيا رد مدق ره رد ارفلوم نادب هعجار ذخام روفو و بلاطم نیا

 ؛تسا هداد یور عیضاوم نيا رد او تاهابتشا نیدنچ

 ( تضمرگب لعتسم زا نشیزغ رسپ ید اب.یازت و گم ص

 لیق ز زا 5 یسرتسد ِ دف 2 ۰ خیراوت زا كيچيه رد

 0 2 و ناکشخ نبا نبا زا دیبع ینب كولم ۰

 یدرب یرغت نبا هرهاژلا موجن و یزیرتم ططخ و ءادنلا وبا خیرات

 ردوخ رسپ ود هبردنکساب رصم زا رارف تقو رد رازن هکنیا یی ارور

 یلع لدیال نادجولا مدع هک تا جک او و (۲) مفاین هدرب دوخ هاره زین

 ثداوح رد ریثالا نبا و ۱۳۸ص توریب عبط یسنالقلا نیا خیراتب دوش عوجر (۱)

 فا لاوخآ هنر رد ۲۲۹ ص ارج .راکلخ نیا و ۹۸ ص ۱۰ ج ٩۸۷ ٌهتس
 ۲۷۱-4۲۷۷ ص ۲ ج یزیرقم ططخ و ۲-۲۵ ص رُسیم نیا خیرات و ««هاشنهاش»

 ۲۹۹-۲۰۰ ص ۲ ج ندیل عبط ةرمازلا موجن و

 1۱-۳ ص ۱5۷۷ ییرع» ییراپ هناخانک یطخ هخسن (۲)
 5۳ قرو 8و ع. 1364 سبراپ هعست) هیلیغامسا دلج خیراوتلا عماچ یلب )

 راوتلا عماج نوچ لو تسا نش هرتف نيا رکذ ضّرعتم (۱۱ ص 3 هخیسن قباطم

 ح
۲ 

۱ 
1 
3 
1 
۱ 



 ۳۹ ۱۷۹٩ ص ؛ تافاضا و یاوح

 تیب نیا هک تسنا روهشم" .«گا تیاَرطخ اهناق 4 سم ۱۷۹ ص

 تسا فورعم یزراوخ سابعلا نب دیح زکب وبا زا نآ زا لبق رگید یتی اب

 :وارفتیا زا دایع نب بعاص وه رد

 هی لجخآ یتح دوجلاب ادب تم ناو دابع شا ی

 هاترگ الو الت ٩ منی و ف زی جو تارطخ ایا

 (۱.۳ ص تا روکذم یزروخ رکب وبا لاح حرش رد ناکلخ رک

 لا تارطخ اماف ینعب هیف )9 ءارعشلا مجعم زا ًالقن
 ءارعش زا یعا مساقلا وباب روهشم نایفس نب ةيواعم زا تسا یتایبا هلج زا

 :اذکم نومام ریژو لهس نب نسح وب رد دادغب
 ۱ ی یا

 ,. امر را همت ال و و غ انک ۰ تّرطم ر دوجما یف اتسح ندمحت ال

 1 دنا لا دوج لو ءبقت لع هاتفشا ت 7

 اسرار ال ال متنی و لس ؛ هسوان برف تار تفت

 ارهاظ و دئاب دیاب ربخا لوق نيه باوص كش نودب دیگ روطس مار

 لاعتسا دوخ راعشا نیب ام نیبضن لیبس رب ارروبزم تیب یزراوخ رکب وبا
 ۱۰ تعنص رد رک یزراوخ هچ هدوب وا دوخ ءاشنا زا هکنا هن هدوب هدومن

 تیسانم تیاهن اب دوخ راعشا ءانثا رد امدق هروشم تایبا داریا و نیت
 عج رشد ةميتي رد یلاعت و تسا هدوب یصرصخ تسد عقوم فطل و

 هنسحتسم تانیمضت هنوگنیا زا یرینک غلبم وا لاوحا هجرت رد ۰-۱۳۷ ص

 ؛تسا هدرش رب هداتفا 3تسیاد و عوبطم ی تیاخب مقاولا ی ایا بلاغ هک اریو

 تفت هی هماع هاب لمس هل و ۳۷۳۰۹

 و داد لا نیدل ینطصا بقل اررازن دوخ رتکرزب رس رصنتسم دی

 اردمحا مساقلا وبا دوخ رگید رسپ هدرک علخ دهع تیالو زا اروا سپس

 تارقف نیا عسیج تخاس بقام هاب یلعتسلا ۱ اروآ و دون دفع گو

 ۳ هل اب رصنتسم تافو زا دع) نیخژوم عامجاب ؛ تسا هابتشا و و لکب



۶ 

0 

 ت

 ۱۷۲ ص ؛تافاضا و یشاوح ۴۰ت

 نب ها دبع دبح وبا وه یانکا نب دیحوبا .« س ۱۷۷ صا

 نب رفعج نب ٌلع نب نیسحما نب هما دبع نی مهاربا نب ها دبع نب دی
 رازه دص دنیوگ , دادخب یفاق یفنحما یانک نباب فورعلا یدس زماع

 هدوب هدزناف و دضتب لاس رد,وا تدالو دون قاننا مع لها رب رانید

 دون تافو جنپ و دص راهچ لاس رضص زا هنام زور 2۰ ۳۹ بس رد و
 زا کی هچ ننک عج نانکاب ت تسا توسنم فلا حتفب ینافک [ و ,دادفپب

 ((۲)تسا هدوب نافکا میاب اّرهاظ وا دادجا

 دم هتا دعوا وه " :یراضیلا لا دعوا ۰۵ س ۱۷۷ ص
 دوب خرک یضاق یو ,هیتفلا یفاشلا یواضیلا دیحم نب دما نب ها دبع

 مدراهچ تفت رد «تسا یدک بیطخ خیاشم زا و دادفب تالح زا

 ها نش شک رد :ءایش گرب راهچ و تسیب و دص راهچ لاس بجر

 ۱ لات کارو

 440 قرو قاعس باسنا و ۰۲۷۷ ص + ج بیطخ زا دادغب خیراتب 0 )1(

 ۱59۵ش ترا > رد رالا نیا و ( (تسا نیسکگا وپا فیحصت ژین اجنیا ن .دحا وپا)

 رهاوج و ۲۱-۰۲۲ ص ۱ ج «دجا» فلا فرح رد ناکلخ 3 ۹چ
 ۱ج کد دابا ردیع عبط یرصلا یشرقلا دبحم نب رداقلا دبعل ةينحما تاقبط ف ةتيضلا
 اب ص

 ۶۷۶ قرو یناعس باسنا و ۱۱-۱2۲ ص ۱۰ ج دادغب خیراتب دوش عوجر ()

 ؛(تسا «ةئاهعیرا و سخ» فیحصت وا تافو خیرات رد «ةئامعبرا و نیسخ»)

 نام ثداوح رد ةرهازلا مون و ۹۸ ص ٩ ج ۰ هنس ثداوح رد ریثالا نبا و

 ۱ ۲۲۷ ص + ج رصم عبط لاس

 نبا و ۰۱۹۵ قرو یناعمم باسنا و 4۷1 ص «ج دادغب خیراتب دوش عوجر (0)

 ۳ ص ۲ ج بس هیعفاشلا تاقبطو « ۱۸۰ص ٩ ج +۲4 ٌهنس ثداوح رد ریثالا



 «تسا هدرک طبض (ءای دیدشنب ینعی) لینفّلاب اضاو اجیرص زین ۲۲ ص
 نیا هبترم جنپ ۱۱ ص « نیرح ی هلاسر رد هیوخد هلک کل ذعم

 فلا رخآ رد و داض حتف و ار رسب (۱)یضرلا هیف نحن ام دروم رد ارهلک

 ؛()تسا هتشون و تناوخ ءای تروصب هبوتکم

 م دماح وبا خیتشلا وه  «ینیارفس دماح ۷ سس ۱۷۷

 ءاهقف ریهاشم رهشا زا هیقفلا ینیارفس نو و یق رهاط یا نب دما

 دننید دیه قب دادغب رد یو رصع رد ۳ تایر «هیعفاش

 تدالو «دندشیم رضاح وا سرد سلج رد "؟)هینف دصتنه بیرق ک

 ثنام زور هدزاب هبنش بش رد و هدوب راهچ و لهچ و دصبس هنس رد وا

 1 ۲ دادغبب دون تافو ششو دص راهچ لاس لاّوش زا

 اذه خسن حس ین اذک  یرودقلا نیت ی ۳۹

 را را و نصب تسا ه یسا یاق تار و تم ل

 یوک نب دبح نب دا نیسحا وبا وه و ؛ تسا خاسن فیحصت

 لا هتک .فاقلا مضب یرودقلاب ام یدادغبلا یننحما هیقفلا نادجح نبا

 3 روهشم 3 0 و تن 3 0 نا هردق 1 روا

 13 و یبتنم ودب دادغب رد هفینح وب | باصا تن ؛لش هتشون

 قباسب قرشتسم ناه زا وپس نیمه ریظن یارب دوش عوجر )۲( ۸-10۸ (۱)

 ۲۳۱۹ ص + ج بیطخ زا دادغب هرات (۲) ۲۹۷ ص

 پاسنا و ۲۱۸-۲۷۰ ص + ج یدادغب بیطخ زا دادغب خیراتپ دوش عوجر (*)

 هی ثداوح رد ری الا ما و ««نییارنسا» رد نادلبلا مجعم و (۲۹۶ قرو یناعمس

 و ۱۹-۲۰ ص ۱ج «دجا» فا فرح رد ناکلخ نیا و ۱:۸ ص ۱ج 1
 ۲-۲۱ ص ۲ ج یکبس هيعفاشلا تاقبط

 «ناونع نيمه تحت رد نونظلا فثکب دوش عوجر (0)
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 ۱۱-۱۷۷ ص « تافاضا و یشاوح ۳۹

 ۴ تاقو روفاک نیسخ و نام لاس نیرد عو» ۱۳-۰۱۳ س ۱۱۱ ص

 . شش و هاجنپ و دصیس ُهتسرد روهشم لوقب یدیفخا روفاک تافو ««درک

 هاجنپ و دصیس هتس رد رگید لوقب و"جنپ و هاجنپ و دصیس هنس رد لوقب و

 زا لبق لاس هس اهنا رثکاب و لاس كي تاریدقت لقاب ینعی هدوب تنه و
 . و هاجنپ و دصیس لاس نابعش مد رد تسا هدوب رصب رهوج دورو ۰

 ۰ ٌرجنم هتنگ برطضم رصم روما هک دوب روفاک تافو ُهطساوب و (۱۰ تشه

 . «دیدرگ نیمز رس ناب اررهوج دوخ مالغ زعم نداتسرف و نییطاف ُهلخادم
  مانب رصم رد روفاک ندون هبطخ و روفاک تایح رد رصب رهوج ندمآ سپ

 3 جاو و( و لطاب یکی تارقف نیا ماش ۸ هنس رد روفاک تافو و ٌرعم

 3 حجار لصف نيا رد ک تا تایم راکت دنعتم یاهظبخ هل زا و ۰

 ؛تسین یلاخ نآ زا هحفص ابیرفت نییطانب

 ۴ فورعم رادرس نیا بقل و مان او فا ٩ ۱ 1 ص

 . رابخا ف برفملا ناببلا باتک رد ینکارم یراذع نبا ارمقا رماب عاحما
 نب نیسح نیدجما یذ ةلودلا فیس » : هتشاکن نینچ ۲۸۲ ص۱ ج برغبلا

 تسا «یاتکلا»د فیحصن كش نودپ یاکلا و (« یناکلا ساود نچ ۵

 نبا ةلوفلا فیس» : ۱۸۰ ص 4 ج رصم عبط ةرهازلا موجن عرصن لیلدب

 ال .دیهب نیرب یج خیرات عرصن زین و « ةماتک خویش نم ساّود

 :« یاتکاا سود نب نیسح» : ۲۲۸ص

 3 هبتشلا باک رد یهد ظلت نیا ترش رب هیالع و ؛ لیعف نزو رب

 3 رو دال نیا و ۲۹۲ ص تک :تفاققا عبط یدنکلل رصم ةالو خراتب دوش عوجر (۱)

 ۱ روفاک لاح هجرت رد ناکلخ نبا و ۰۲۲۲ ۰۲۲۹ ص ۸ ج ۲۹۸۰۲۰1 لاس ثداوح

 ۱ 4۱-44۲ ص ۲ ج یزیرقم طاعخ و ۰۲۳۱۰ ص ۱ ج یراذع نبا و ۲۰۲ ص ۲ ج



 ۳0۹ ۱۳۳۷۰ «تافاضا و یشاوح

 کللامو كلاسم) «قازبلا ةيراكتلا و ةّيضاب0 و قافتلا و رثکلا بازحا

 ةيراکلا نم ةعامج [دیز وبا] طلاخ و» -- :(راصتخاب 4۸ ص لفوح نبا
 لاوما۸ ةحابتسا و ةلملا لها رینکت هبهذم ناک و مبهذم یلا هسفن تلاف

 هنس ثداوح رد راصتخاب ريث۷۸ نبا) «ناطاسلا یلع جورفما و ءامتلا و
 دیزی وبا اذه ناک و» - «(47 ص ءافحما ظاعا و ۱1۶+ ص ۸ ج ۲

 هجرت رد ناکلخ نبا) « دهزتلا روظب ةيضاب نم الجر دادیک نب دم

 : ةبئالا دحا دیزی وبا ناک و» - «(۸۱ ص | ج « لیعسا» یطاف روصنم

 هنع ربتشا و» - «(۲۲< صا ۳ یراذع نبا) « برغلاب راکنلا ةيضاب

 ۰ ۱۳ ص ۷ ج نودلخ نبا خیرات) «*لع بس و لا لها رینکت
 ۱. دش مولعم ایرص همدقتم تارابع زا هکنانچ (۱)راکت ای هیراکت هک اما و

 نیا.هییست .دجو هن رو ها نیا قبض هن لب ابا جراوخ زا تسبٍاهقرف مان

 یرعشا ترم فی الاق ۳ ( متفاین قاحع واق نوک ات مس نیاب ارهقرف

 ایوگ هقرف نیا مان یدادغب قّرفلا نیب قفل و یاتسرهش لحن و للم و

 جراوخ لصف رد مزح نبا لحن و لام رد لو «تسین روک ذم هچوچیپب

 ةيضاب۷ ۸ جرااوخما قرف نم مویلا قبی لو » ۰-۱ ص 4 ج) دیوگآ

 نا اک ناسارخ جراوخ یلع نوبلاغلا ۸ ةدراجملا و ... طقف ةيرفصلا و

 « سلدن۸ جراوخ یلع نوبلاغلا ه ۳)ةیضابل نم راکلا

 کام یتس رج لوتسا ریاض تب هاب اب کم هلک با شک هاو 0

 یراذع نیا و ۱1۱: ۸ ريثالا نیا و ۱۱۱: + مزح نیا لح و للم لییف زا ٌکید

 « .تسا هش نید زین تبسن »اب نودب راکت » ۳۹+ ٩

 9ه

 0 بسم

 ای رصاعم دوخ هک تسرهنلا بحاص و یدوعسم جرصتب دش هظحالم هکنانچ (۲)

 دنا هد. سا هدوب هینخاا هقرف زا یجراخ دیزی وبا دناهدوب عیاقو نیا اب رصعلا بیرق

 نبا لوف سیب.« تسا هدرعش .هیضابا قرف زا ایرص ار هبراکت تشذگ هکنانچ زین مزح

 طلاخ و» :دیوگ هک اجن ۱ هتسناد کی جراوخ قرف زا هیرفص اب ارهیراکت هک نودلخ
 نودلخ نیا خیرات) «میمذم یا لامف ةيرفصلا ۸ و جراوخا نم ةيراکَلا [دیزی وبا]

 اه« نلوم نا زا تنسا جخاو وهس كش الب (+۰ ص+ج.
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 . « مرغ و ةيضاب یف یراکنلا م یضاب/ا نرفی ینب نم یتانلا یربربلا دادیک ۰

 ۱۱:۱۵ ض «تافاضا و یشاوح ۳۵

 دالوا زا یدهم هک دنتنگ برغم تیالو نانالس» ۰۲ س ۱۵۹ ص

 ظاعتا و ریث نبا و یربط ْرات رد ۰« تسا یرصبلا اس نب هّلا دبع

 «متفاین اریرصبلا ملاس نب ها لبع نیا مان یزبرثم زا ودره ططخ و ءافتحما

 وا زا روم قدس رگ رده (۱)هدوم یرکذ یدب زا دروم ود رد طتف یربط

 دعس نب بیرع زا یربط خیرات لیذ رد یلو ؛ دنکیم رییعت «یرصبلا نبا» هب
 وبا انئدح لوّصلا جم نب دبح لاق» : دیوگ ه۲ ص ندیل حبط یبطرتلا
 اذه هلا دیبع نا ةعيشلا رابخال اظفاح ناکو یرصللا جارس نب ٌلع نسلا

 نا مرکم رکسع لها نم ملاس نب هّلا دبع نب لا دیبع وه ةيقيرفاب ماقل

 . یلع یدهلا هلتف هدج ملاس و هیلاوم نم و دایز ةطرش بحاص یلهابلا نادنس
 ةلهاب نم مس ینب لزنی ناک نج نا جارس نبا ريغ ینربخا و لاق ةقدنزلا ۰

 . ««یرصبلا نباب ناورینلا هلوخد لّوا فرعب ها دیبع ناکو ... ةرصبلاب

 یدرم [یجراخ دیزی وبا ینعی] صخن ناو» .1-ه س ۱۱۰ ص
 داد ی داح دیزی وبا ««دوب اسراپ و په ذم 2 نیدتم نام

 اب هّیلبعسا اب توادع و بصعن هار زا فوم هک اریءاف ماق رب جراخ

 عاجاب دناوخیم اسراپ و بهذم ینس و نیدتم عالطا مدع و لهج هار زا

 تبسانم نمیهب و هیراکن هبعش زا هیضابا هقرف زا دوب جراوخ زا نیخزوم

 نیا دهاوش صوصن یضعب كنيا و «؛تسا یجراخ دیزی وباب فورعم زین
 ۱ رفنلا ق یزج امو فراعلا نوتف باتک ین انرکذ و» - : دم

 وبا رهظا و» - ؛(راصتخاب ۴۳۳-۳۵ ص یدوعسلل فارش۷ و هیبنتلا)
 ->- ۱۸۷ ص تسرهنلا باتک ) « ساتلا هنع لفقاف ةيضاب# بهذم دیزی

 ین برغلاب هجورخ دنع افک نت دلخم دیزب يا نم ههد اب كلذ و»

 ۳۲۹۳ ۳۳۹۱ ص « مّوس هلسلس « یربط خیرات (۱)

 ۸ نیس ی هرات یا یه ام ایا اب مس ایت اف یک ترس نا وب سس تر عین یوس ام زار ی را شب یکم اس و یا ی ی هر یک ی ی کن ی ای

 دف

 3 نکن یا

1 
۳ 3 

3 

3 

۰ 
۱ 

ِ 



 و 3 ۷ ۹9/۳ ۹ و

 »9۷ ۱۵٩ ص «تافاضا و یئاوع

 ِ تانجو زا هکنانج نیپسلا روتسد دو درک ان وز

 نیع ینبوج الصا هک یوق 1۳7 0 تا سپ ۳ زا یداوس 

 هل زا هرضاح * هخسن دیاش هتشاد یسد نود ارهرضاح ۰ هخس نیه

 ۰ لیصنتب عالف نآ حتف ی هپ هک. هدوب تولا فورعم هناخعاتک خیسن

 پیک هلج زا نوچ و هدوب هداتفا ینیوج تسدب .(۲) انگناهج رد حورشم

 ذخام زا رگید یضعب لذم هکلب دو نفت ارنآ هدوبن ناطق یهذم و ینید

 دلج فیلأت رد هریغو «اندیس تشذگرس» لیبق زا هناخناتک ناه هیلیعایا
 ؛ تسا هدوب هدرب او انگناهچ موس

 :..رد هبلک نیا طبض .ْلا خر ناشیا باقلا و ۱-۰۲ س ۱۵۹ ص
 هک زن ر عفو اب هلداعم هیرفب لر دینرا رب قاج رو 0

 ینعب نزو نیمهج زین "یضر بلاغ ن دنا لیعف نزو رب ءای دیدشتب ودره

 داض حتف و لّوا 1 (اضر) یضر هن دشاب .دیاب های دی دشت ۵ ۳ جتف

 هطمارق» هلاسر رد هیوخد 9 ءاب تروصب هبوتکم فلا وی تو

 ۱ یارسب ابقل اضر یهگناو / (۳) تسا هتشون نینچ رّرکم ٩ و ۵ نه زا

 نم اضرلا لا وعدی ناک نالف هک تاربیعت نيا لاثما رد هن) نیعم یصخش
 زسج (تبسیپ ی صخت بل اضر دراوم تا د دک فخ لا

 و رد تیک ۶ السا هبلع اضرلا یوم نب "یلع متشه م اما دروم رد

 ۱۹ (4) ( دشابن عومس رگید

 ؛ ۱۲۲ ص اونازاک هروکذم ٌهلاقم نامه دوش عوجر )۱(

 < 10۸-۸, (؟) ۲۹۹-۲۷۰ و ۱۸۱-۱۸۷ ص ؟ دلجم دوش عوجر 1

 نام. طقف «اضرلا» ناونع تحت رد ۲۵۰« قرو باسنالا باتک رد یناعس (4)

 نیدنچ بابنیا رد سورعلا جات و سوماف بحاص «ریغ ال تسا هدرک رکذ ارترضح

 باک اب او ۱ .نریتفف /(تسیت نا لیصفت قوم اجنیا ک دناهدوغ حضاو طبخ

 « دوش هسیاقم یمذ هبتشلا
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 . نم منم ؛مهلع هلا ناوضر قلا و فولا [و] یضرلا یلاعت ها باتک ی
 . )مایا [یف] لافی و فورعم اهب نجسم و ةيسابعلا هیلط امل ةيلس ی

 ٍ ۳ منع هللا یضر ی لا نو قلا بیضرلا مجاقلا قق و دا نب

 ۰ ربخا هلج لظنللا تحن هجرت ابیرفت انکناهج ترابع دوشیم هظحالم

 ها بالا و ءاسا رد طقف هن روبزم یا ید و تسا نیمجنلا روتسد «

 . مان طتس رد یتح هکلب باتلا و ءاسا 2 ِ و نیروتسم هثلث
 3 مک ی بم اه را بتاکلا نم اره زین مم 4 ۳

 . وحنب هکلب تسین اهتت دروم نیاب رصحنم نیا و د
 تامولعم زا یرایسب ماهدرک هراشا نادب دوخ مضاوم رد هکنانچ 7

 . هاگو لعتلاب لعللا یتباط هیلیعاساب عجار انگناهج موس داج رد هجردنم ۰
 3 ٌنظ هکیوحنب شا ۳3 ی روتسد تاجردنم اب ترابع نیعب رفت

 ِ روتسد یور زا 25 ار تارقف نیا انگناهج اپ هک دوشیم ادیپ لعب پی رُف

 ۲ نوچ و «دناهدرک لقن كرتشم یذخأم زا ود ره ای هتشادرب نیجنلا

 3 رد و تسا هیرازن هیلیعایما بتک زا ماهتنک ررکم هکنانچ نیمجنلا روتسد

 13 دص بیرق ینعی (هش فیلأت حابص نسح تایح رد یرج دصناپ دودح ۰

 . هک تسین دعبتسم چیه سپ ینیوج یاگناهج فیلأت زا لبق لاس هاجنپ و
 موس ۳ فیلات رد و هتشاد درخ رم رد ارروبزم باتک ینبوج

 3 ارهتکن نی ۲ سا هد هدوم ناسا نآ زا هیلیعاماب مجار انگناهج

 « مهمالسا : لصْلا ف و « یمایق حیحصت (۱)
 . اونازاک هیلع فوسأم سیفن رایسب هلاقب دوش عوجر تارتف نیا لیصفت یارب (0)

 3 یایما بعد رد نبهجنلا روتسد صوصخ رد لبق یدنچ هک یوسنارف فورعم قرشتسم

 : لیذ ناونعب هدون رشن

 3 ۲۵۵۱ لعقفعص0 ۲, از متهم ۵۵۵۵ 46 ۵ ۵60۱6 6 دود لعصو 6

 ِ لهتتصفا شعتعاتواتع ۵. لوصبنمتاوتتم 1999, 0, 196-1,

 ۰ هک كلذ وحن و نا فیل ات خیرات و نیمجنلآ روتسد هخسن فعوب عجار تامولعم بلغا و

 0 « تسا روکذم هلاقم زا سبتنم ماهدون رکذ لصف نیا رد
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 ۲۲ تفای هناخ ودب (دیشّرلا نوره تفالخ

 زا برع نیفلوم دوصتم .هیفیرفا و برغم دالب ۰٩ س ۱۵۸ ص
 برم رد هعفاو دالب مو هک "عا ینعب ینعب برغم لباقم رد) یا ینعع برغم

 ه هدوالعب تسا هدوب هیلاح (۲)یشکارم تکلم (دناهتسازخیم نآ زا اررصم

 «ابیرفت نارهو تلایا مام هوالعب ینعی هیلاح ربازجما ییرغ تایالو زا یتمسق
 تمق موالمن .تسا هدوب هیلاخ سون تعلج هیتیرفا زا ناشا ها

 (هلیام ات ابرغ لاوحا فالتخا 9 هک رثازجما قرش تای الو زا گرزب

 را ةيفيرفا ائایحا و «هدوب ذتم (سفت ات هاگ و (ةنایلم ات ءاگ و

 0 تسا هدوب لماش نث اربنرغ نلیارظ تل ۲ یبق یو

 و رک نب دجا نب فی هراشنا یاهعان  ۱ س ۱۵۹٩ یص

 روتسد رد ترابع نیا هلداعم هرقف 6 تسا نفت و قو و ٌیضر ناشیا باقلا

 (٩نیرباتسلا نینحتلا نیروتسلا ةنلا ج790» : تسا لیذ رارق زا نیا

 عوجر تلالا یی ی کولم نیا هل | ةدايز نب ۱ لاوحا زا 0 دب زم 2 ۲(

 یدنکا) فسوب نب دیح زا رصم ةالو خیرات و ۲ ۱۳۸-۱۰۱ ص ۱ ۳ یراذع نیاب دوش

 عضوم رد و نیا و و ۷ ۸ج ۳۹ دن ثد اوح رد ۳ نیا و ؛ ۲۱۷ ص

 1۳ ص ۲ ج ءادفلا وبا خیرات و « ۲۷ ص ءافنحما ظاعتا و «4 ٌهیثاح لبق ص رد روکذم
)۲( 6, )4( 0026۰, )۵( ۰ )1( ۰, 

 تانک « یرکب دیبع وب | جعتسا اه نا و « توقأی نادلبلا مجحم دوش عوجر ۷(

 « ةيقب رفأ» و < برغم » د تایم نام زا برغلا دالب و نا رکذ ف برعلا

 « دیدج قارغج تک و اههشقنب و « نتم رد یکدی دالبیام و

 ۰۳۳ قرو 2:۸۲ 8 ی لپ 1 هناخاتک هخسن ۸(

 نرونعتملا نوروتسلا» باوص و « ءای اب تلثلا تامکلا ف لصالا قف اذک ()

 «تسا ناونع مهیلع هّلا ناوضر ات ترابع نیا هچ عفرب تسا «نورباّصلا
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 ۰ روطسم خراوت بتک رد هک لیصفتب هسالجم لاو راردم نب عسیلا سبح
 3 دون و تسبود هنس هجحا یذ متنه رد (۱ مدوف هراشا نادب قباس زین 9

 .یاپ ناومت لاح ز 0 ةداقر بناجم هسامج زا یدبح سپس و «دوب 9

 و تتسود هنس یناثلا عیبر زا ةنام زور هن و نر کر "رح بلغا/ ینب تخم

 تیمژلا ريما بقل و دون سولج تفالخم ًاعسر رهش نآ رد تنه و دون «
 3 زا اروا تفالخ ت نیخژوم زا یضعب 2 ؛داهخ دوخ رب یدپع

 بوسحم راردم نب عسیلا سبح زا وا یصالخ و هسالج رد و ی

 : : هداقر رد وا یسر سولج زور ز ا رگید ضرب و دنرادیم

 ۲۰ هیرفم : لولم هات و نهتنا هتن رد و. ۸ س ۱۰۸ ص

 یب ضارفنا ینبوج هک هرتف نبا (« درک روهتم و لصاتسم او

 اتفتسا الب هک تسا نیخزوم عامجا فلاخم هتشاگن ۲۰۲ بس رد اربلغا#
 رد هج دناهدرک طبض شش و دون و تمس)ود هنس رد ار هلسلس 3 ضارقنا

 هک ()۶ را ی

 نب ها لبیک سابعلا یا نب لا ةدایز رم وبا هفبط ن ۱ هاشداب نیزخآ

 نب ملاس نب بلغألا نب مبهاربا ۱ ی دم نب دما نب مهاربا ۰

 راوید ات وا رکاسع هک یعبش ها دبع وبا تاحوتف لباقم رد ()یمییتلا لاتع
 13 . فرظب هداقر هدرواین تمواقم بفات شیپ دن د وب ثیسر هدافر وا تخم یاپ

 3 ۲ سد توت هک ناوزیق رد ۳ نآ اد ی 6 صم

 1 یا ج بل نب مهار 7 کر ینارکح ۰

 ۱-4۲۲ صب دوش عوجز )10

 « ۱۶۶ ص ۱ ج یراذع نبا (۲)

 ۰۱45 ضیا (۲)

 «دجا نپ نبسحا» یعبش هّلا دبع وبا لاح هجرت رد ءاح فرح رد ناکلخ نبا (4)
 ۰۱۷ ص ۱ج



 9۲ ۱۵۸ ص « تافاضا و یثاوح

 * نادب هداّر زا یدهم لافتنا و هیدهم ماما خیرات اما ؛نیه هیف رمألا

 رد .تسا هدوب .تفه وا دصین هتس رد هک سی قالغ نوت اب
 «لازش ام

 هلا دبع وبا ردارب مان «تفسوی هّلا .دبع وب ردارب «+ شش ۱۰۸ ص

 : اظابفا رد یریرقم و )نییجناا روتسد بحاض و (۱)رین ال را
 عضوم رد یزیرفم و (4) ناکلخ 9 دناهتشاکن دیح ها وبا ۲۲۱ ءاننحما

 الا نیتقرم بلا و دنا ننایعلا ویا )یکم نان را

 راصتفا ()موطخما سابعلا وبا وا بّقل ای هیکی طقف نشن وا مان رکذ ضزرعتم

 2 هکنانچ روا مان هک دیسرن ر,ظنب یعضوم چه رد نونک ات و ؛دناهدرک

 ۰ «دنشاب هتشاکن فسوی تسا نتم

 نیتئام و نیعسل و تس هد رد ت یالبیتسا .و» 1-۱۲ ش ۱۸ ص

 اجنیا قلم دننام نیخزوم زا یضعب اریطاف یدهع سولج خرات (« دوب

 ۲۹۷ لاس رد ")بلغا لو ۲۹۰ لاس رد (نیجنلا روتسد بحاض و

 رد یدهع روهظ هک تساجنا زا فالتخا یزج نیا و دناهدرک طبض

 ۱« زا ارناف شرسپ و یدبح یبث ها دبع وبا ندون صالخ ینعی هسابلج

 ۲۹7 هنس ثداوح رد ۱۸ ص ۸ ج (۱)

 ۰۲۷ ص () ۲۲۹ قرو )

 و ینیب رب ای دنشاب هدزک راهم اروا یی هک تسا یرتش ینعب تغل رد موطخت (1)

 رب یتمالع نینچ ارروکذم سابملا وبا دیاش «دنشاب هداهن راهب هببش یغاد انهپب وا هرهچ

 «تسا هدوب ینیب و هرهچ
 ۲۲۵۵ قرو سراب هجسن (۷)

 رد ناکلخ نبا و 1۹7 هنس ثداوح رد ۱٩ ص ۸ ج ربث 2۱ نباب دوش عوجر ۸
 «:4,ص یزیرقم هافتحلا ظاعتا و ۳۹+ ص ۱ چ «ها دیع» یدهم لاوحا حرش



 ۱57-۱۵۷ ص « تافاضا و یشاوح ۳9۳

 رد هسانلجت حنف زا سپ طقف و دندوب زاتفرگ ()راردم نب عسیلا اجنآ لاو

 زا تسا روطسم خیراوت بتک رد هک یلیصفتب ارشرسپ و یدهح تسناوت

 ضیرع ءاجر حیسق تکلم تا ین و رما مامز هداد یصالخ سبح

 ی سیب دن وا # رادتقا هضبق رد هظحل نآ ات هک ارفانک ۷
 ۳ زا یی دنا ها شیپ رد دوش و۲ دیامف یو ملست رطاخ عوط

 ِ ارروهشم ۳1 و و ثداوح نیا میج فلوم یراب « دتسیا یاب رب

 ثرسپ اب یدهع و دوب هساملج رد یعیش هّلا دبع وبا هک دیوگ هدرک هنوک ژاو

 دما نوریب ناشیا لابقتساب هّلا دبع وبا و دندومن دورو اجاب

 ۵ یاب رد هک هعو دصنس هنس خرات رم ۱۰۷ ص

 روهمج لاوفا قباطم مدرک رکذ هیدهم ءانب رد عورش صوصخ رد تاحفص
 هیقیزفا رکذ یف برفملا باتک رد یرکب دیبع وبا و ۲* تسا

 ۱ وخ دضقب دبس رد اررویزم ره ءانپ جرات ۲ برقبلا دال و

 ۳۲۱ ص ءافتحما ظاعتاو « ۱ ۱۸ ۰۱۵ ص ۸ ج ریثألا نبا (۱)

 ۱۵۱ ص ۱ج یراذع نبا (۲)

 اصخش و هدوب نیدن چیه اریدهم هظحل نا زا لبق یعیش ها دبع وبا هک تسنا بیت و (۲)
 توعد وا مانب صالخا و نیدت و تیتع لاک هار زا و هنابیاغ طقف و هتخانش ین چیه اروا

 یکی ِِ ۱۳۲ص ۱ 3 بت رصتا نابیلا رد یراذع نیا « هدزیم ریشه و هدرکیم

 ۳ آب یک بتا طق(یدهلا یاز یبثلا ها دجع وبا کی  یاز هار
 لزاتف ربربلا رما هل افص نا یا هیف ةيرمال اعیص اداقتعا كلذ دقتعی ناکو ةعيشلا

 « « نی نم اهعزتنا و ةيقيرف رفا كلم مزه و رضاوحما
 ناوعع رد نادلبلا چمم و ۰ اهن قوا زد ریثالا یاب دوش عوجر )0

 موقت و +۲٩ ص ۱ دیبع» یدهم لاح حرش رد تاکلخ نیا و ««ةیدهاا «

 +۲ صوم ءانتحلا ظاعثا و ۱۱۳ ص ۲ 5 ططخ و « ۱۰۵ص تن وبآ نادلبلا



 2 ۳ کر کا کین  3 ۱ ۱

 ۳۱ ۱۰0-۱7 ص « تافاضا و یشاوح

 فوم هکنيا ««دنشاب برغب هک هماتک هلیبق زا»ه ۲ س ۵ ص

 هتسلاد برغم لها زا و ربرب لیابق زا همانک هلیبف زا اریعیش هّلا دبع وبا

 هدوب قرشم لها زا ییش لا دبع وبا نیخزوم عاجاب وزا تسا جاو وهس
 زا مرمو و وضرپمار زا شرب و نا هدر هفرک لها را ازای اب

 ه هیسا و ةف وکلا نم هلصا» - : دم نیا دهاوش یضعب كنيا و « نی ءاعنص

 ءافنحما ظاعتا) «زمره مار نم ابرکز نب دیش نب دما نب نیسگا

 ۸ ج ربثالا نبا) ءاعنص لها نم ییّثلا هّلا دبع وبا ناکو » - ۰/۳۷ ص

 یبثلا هّلا دبع وبا ناکو» - ۱6(۰ ص ۲ ج یزیرتم ططخ و ۱۳ ص
 ص ۱۳ ج یشعا/ حبص) «ةفوکلا لها نم لیق و نیا ءاعنص لها نم
 ۱. « قرشلا هّلا دبع ابا [نییمانکلا دنع یا] م دنع هسا راک دو -- ۰

 هعدب هماتک ووجو ييينآ ها دبع وبا رما و » - ۰۱۳ ص ۸ ال نب با

 كلذ ین لس هاوس نم ءاربلا و 1 لال لیضنتلا نم میهذم لا سانلا

 لها نم خر معابتال قیرقنلا موعد تیبس كل ذلف سانلا نم ریثک مرعم

 نیا فلوم وهس اشنم اعطق و ((۱9۱ ص ۱ ج برغبلا . نایبلا) « قرشلا

 ۱ رخاوا زا یوط فتح متنگ یقباس ۳ ییش هلا دبع وبا هک هدوب

 همانک لیابق نیب ام (۲۸۰-۲۹) ما لاس هدزناش بیرق ین اردوخ رع

 و تنواعب سپس و ناشیا نایم ادتبا اردوخ توعد و درب رسب برف

 «ییعاسرفقم اقیرفا یاییخ اوت وداس یه نا
 یاتک ها دبع وب .دندیسز هسانلجست نوچ» 4-۵ س ۱۰1 ص

 ی فدا یاوجسب دوخ رس اب ی شوم رک و قق زا وا لابقتساب

 ایه اهم نا هوا زا زاب دا نورب ناشیا لابفتساب یبش هّلا دبع وبا

 رد هلئم و تسا هدز رس وزا رّرکم لصف نیا رد هک ی تسا فّلّوم بیج

 زا لبق اهتدم هک تسا نیخژوم عامجا هچ « تسا هدوب ی
 سب رد ربت ارد شرسپ اب یدهم یبش هّلا دبع وبا تسدب هسالج حتف



 ن

 مجاور رزق ره تشهن و دون و تسیود هیبب هجخا یذ دا هه

 ؛()دیدرگ یناسارخ لسم وبا لاوحا هناخ ریظن وا لاوحا ها زین مودنه

 ۱۰۰ ص «تافاضا و یثاوح ۳۵

 ایند لّوا هجرد نیرب دم و ءانک و ةاهد زا و رصع لاجر رد)ون زا یکی

 و لاجر 3 لام نود و اهتت اروا هک رتبم هچ نیزاو ( تسا هدوب دو دعم

 برغب نی زا توعد رشن یارب (داتشه و تسیود هنس دودح رد ناوعا

 مزع و تیانک و اهد و ی وز هیاس رد طقف اجنا رد یو و « دنداتسرف

 هیدج زا لاخ هدزناغ اببیرق ینغی قدم كدنا فرظ رد دوخ ریبدت و

 اتوطع اب نانچ یکم یبسأت ۲۹1: هتس رد .یدبم روهظ لا هروکذم هتس
 ۱ دنا رایدتا نیطالس هلملب شیدنچ و دوم اقیرفا لایش رد
 ةبقاع نکل «تخاس ضرفنم ارترهات متسر یبب و هساملج راردم ینب و سنوت

 دور رد موطخب بقلم دمح سابعلا وبا شردارب اب هجرت بحاص رسما

 یساتشان تحو ماتخءوس نیا رد و دندیسر لتقب یدهم نامرفب ناوریق لاح

 هدوپ داهفه د تسیود هنس لوالا عییر همین رد برخپ ییشلا ها دبع ویا دورو (۱)

 یراذع نبال برقیلا نایبلا و ۲۹۱ هتس ثداوح رد ۱۳ ص ۸ ج ريث ۷ نیا تسا

 - *انتحا ظاعتا رد یزیرقم - 18 ص ۲ ج ادفلا وبا خیرات و ۱۱۷ ص ۱ ج ینکاّرا
 داتشه و تسیود "هتس رد برخپ ارهّلا دبع وبا لوخد ۱1 ص ۲ ج ططخ رد و ۲۲۳ ص

 ِ « تسا خاسن فیرحت ای ماو وپس نا و هتشاکت تشه و

 روصق زا نحصلا رصق و «(۱۱+ ص ۱ ج یراذع نپا) «نحصلا رصق فلخ» ()

 « (۱5۹۷ ص اضیا) تسا هدوب هداقر

 ف برغبلا نابیلا هب دوش عوجر یعیش ها دجع وبا لاوحا زا عالْطا یارب ۲
 1۳۲-119 4۱۳۷ ۱۳۵ ۱۱۸-۰۱۳۲ ص ۱ ج یفکاّرلا یراذع نبال برثبلا رابخا

 « دهدیم تسدب اروا لاوحا ماوس رتطوسبم و رتلصنم رگید ذخ ام عیج زا هک
 نیراب عبط و۶ بهذلا جورم و ۲۲۶ ص یدوعس فارش الا و هیبنتلا باتکب زین و

 . ۱۱۳ص كللا ماظن همان تایم و ۲۲۵۶-۲۳۱۵ قرو نیمجنلا روتسد و ۸

 ۶ فس د کل با و ۲۹۱ هنس ثداوح رد ۱۲۳-۲۱ ص ۸ ج ربثالا نيا و
 یزیرتم ططخ و ۰۱۳ ص نوالخ نا همدنم و ۰۱۷۸ ص ۱ ج «دجا نب نیسجما»
 4۲۱۰۲۷ ص وه ءاقتحما ظاعنا و ۱۵-۱۷ ص ۲ ج۰۱۱۰ ص ۲ ج



 ۳۹۹ ۱۵4-۱۵۵ ص  تافاضا و یشاوح

 ی بم یزهماب و تیر و نی یاون ماعب و داهن بل روصنم اردوخ
 يبش هّلا دبع وبا قدم زا سب یدهع ردپ «داتسرف ةاعد برغم و رصم و

 شاگ دنچ هک دوم هیصوت اروا و داتسرف بشوح نبا دزن نهب اررکذلا لا

 وآ رماوا داقنم و نامرف عیطم لکب و ی نبا دزن رد نی رد
 ه هللا دبع وبا دور برغم نیمزب سپ نآ زا و دیاغن ادتقا وا هربسب و دشاب

 نلاجم رد و درب رس بشوح نبا تمزالم رد نی زد قدس دون :نانبهه

 تش عارف هدومزآ داتسا نآ زا ارتوعد قیاقد و تاکن و ده رضاح وا

 دما دهاوخ نا حرش هکنانچ همانک لیابق نایب تفر نیمز بزغب سپس و
 ۳م
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 ۰ ؛۲۱) تسا ناشیا روهج لاوقا قباطم دش رکذ قوف رد

 قوضلا یبشلا هلا دبع یاب فورعلا ابرکز نب دی نب دجا نب نیس آ
 دهاوخ هکنانچ یو یصا «رذبلا بحاصب ۵ دنع بلا و (۲)!بستحا

 تنلود تا اع و / تتما هد وب ن - افاط ات ۷ هفوک زا گو

 ۱« سابع ینب تلود سسوم هک یناسارخ ماسم وبا ریظن برغم رد دوب نییبطاف

 ۹ یو : و
 وا لاعا لیالج و وا گدنز خاوس و وا لاوحا فی ۱

 روتسد و ۰۲۹ ٌهنس ثداوح رد ۱۱ ص ۸ ج ربث۷ نبا خیراتب دوش عوجر (۱)

 ۱۱: ص ۲ ج یزیرتم ططخ و ۰۲۰ ص ۱۳ ج یشع حبص و ۲۲۹« قرو تا

 (۲۱ ۲۷ ۰ و ناه ءافنسا ظاعتا و

 لقو» " :«(۲۷.ص هانتحلا ظاعن) «درصبلا نم لزفلا قرسب ًابستح ناک و» (۲)
 تاحفص لیذ یشاوح یو مت ؛(۱۵-۱۷ :۲ یزب رقم ططخ) « دادغب لاعا ضعب ی ةبسعلا

 رب ی یاج ی خیراوتلا عماج رد زج هجرت بنحاص یارب « قوص» بش گ ده دین

 رماک دش ویو 8۴ بیرع زا یّرلط لیذ و ۳۷۱: ۱ بهذلا جورم رد اهدعب « دیسرن

 «دنن اوخیم «فوصلا بستحا هّلا دبع وبا» اروا اجیرص ود



 ۱۵+ ص تافاضا و یثاوح )4۸

 هنس ۲۱)هچحا یذ مدراهچ رد هطمارف 9 دوس رم علف خیرات نیب

 سس و دصبس هنس هجحلا یذ هد رد هکب رخ هداعا ٌخیرات و ننه و ات

 ام دجا و تب اهتسرد هنیاطن ۲ دزن رخ ثکم تدم دوشم او هن و

 ظاعلا رد یزیرقم روکذم باسحرب هوالع و «تسا هدوب ۶ زور راهچ و

 تیب مالع اب مالع الا باتک رد رم هلو رپت نیس بطق و 1۲٩ ص ءافنحما م

 تسیب ریبعت سپ ۱ نم اضاو هرقف نیدب زین ۱1 ص مار ۱ هر

 «وا زا تسا هحهاسم ای وهس فلوم مالک رد لاس جنپ و

 نب نیسحما نب متسر ماقلا وبا وه ( بشوجح مسأقلب ۸ س ۱ ۰4 ص

 فورعم خاعد 3 روصنلاب تا یوکلا راجنلا ناذاز نب بشوجح نل جرف

 ۱ فر تصق و ینود هنس روهش رد «نی رد هیلیعسا ۰

 کی اب (یزیرفم و ("نیمجنلا روتسد بحاص لوتب نییطاف ءانلخ نیلوا

 رد ربث۷ نبا و انگناهج رد ینیوج لوقب حادق نومج نب هل دبع دالوا زا
 ته لاها زا یان لضنلا نب ٌلع یارمپب اربشوح نیا (*) لماک خرات

 سس

 ۶ تکرخ هسداق ۹ ناشیا و داتسرف میاد نادب توعد رشن یارب

 و داهن توعد زاغآ اجنا رد بشوح نيا و دندیسر نی لاسناه ۲۲ لیاوا 

 تفرگ الاب و ۱ 0 دع رهاظ یی رد وا توعد دانفه و تسیود هنس رد

 مع

 ۳ ۳ و سم دام ارم ۵ یاهرهث و دش رایسب را عابتا و

 طاعتا رد دروم نيا رد «ةدعتلا یذ» هملک -«۱11ص ْيم نیذلا بطق مالعا (۱)
 و ۲۷ ص ءاندحما ظاعتا (۲) « «ةحما یذ» یاجم تسا جان وپس ۱۲۹ ص ءافتا

 رد نیمجنلا روتسد () «۲۲۵۵ قرو سیراپ یلم هناخاتک هخسن نیمجنلا روتسد

 «روهظلا ای زا هی بانک یا بتحاص + هروکذم عضوم ناه

 زا * رطس رد «دبحت نب رفعج» -- ۳۷ ص ءافتسا ظاعتا (4) 7(

 عوجر ««رنعج نب دپع» یاجم تسا خسان وهس ید ردپ مان صوصخ رد هحنص نیا

 3 و هم نام زا ۲ رظنپ دوش
 . ۰۲۳۹۵ قرو نیجنلا روتسد (۷) ۲۹۲ هنس ثداوح رد ۱۱ ص ۸ ج (0)

3 
۱ 1 
۳ 

3 ِ
 



 ۳۷ ۱۵۶ ص تافاضا و یشاوح

 هلاوح اذف وا رکذب تسا نوحشم ٌخراوت بتک مو و تسا ذوخ ام وا بل

 زین یتیاس هکنانچ طمرق نادح .درادن یوزل اجنیا رد عوضوم نیا ذخ اب

 رهوش زین نادبع و هنیاط نآ فورعم رگید یاد نادبع رهاوخ رهوش متنگ
 ةياهن زا هکنانچ لو تسین مولعم طمرق تافو خیرات دوب طمرق رهاوخ

 0 داتشه و تس)ود هنس زا لبق یدنا طمرف دوشبم دانتسم (۱) یریون دوو

 و تفاین یناشن و یربخ وزا سکچیه رگید نش رث۷ دوقنم یکی شش و
 هماع لاوقا هصالخ - .دیماجنا اجکب وا راک تبقاع دشن مولعم چیه

 لاوتم یاهجورخ و هطمارف توعدو طمرق نادح صوصخ رد ارنیخزوم

 قرشتسم هیوخد تسا هقرف نیاب عجار هجا هک و افلخ رب ناشيا رتاوتم و
 ۱۰: صوصخ رد تاتیتحم » هب موسوم دوخ سیئن هلاسر رد یدناله فورعم

 عوجر دیاب تاعالطا هنوُگنیا بلاط هدون عج (۲)« نییطاف و نیرح هطمارق

 تان هام لک

 (« دنتشاد ناشبا ٩ جنپ و تسلپ تم وه 5 س ۱۰۲ ص

 و تسیب دوخ دزن اردوس ۸ رج هطمارف نتشادهاگن تم نیخژوم مو

 ۱۰ هسداقم و تا اعور ۲ هکنانچ تقیفح رد و (؟)دناهدرک طبض لا وگ

 "هطمارف هلاسر و «دعبب ۸۶ قرو ۸۵6 1576 سیراپ " هناخاک هخدن (۱)

 نیت سو
 7. 20 006 . :تسنیا نا ناونع و مان و تسا هسنارف نابزب باتک یيا (۲)

 26م و ام 20م ام ماسه ۵ 6 0۵7۸۵68 296 60خاتمطحر یو06 4

 ادنلا وبا خیرات و ۰۲۲۹ هنس ثداوح رد ۱۹۲ ص ۸ ج رث ۷ نباب دوش عوجر (۲)

 مالعاب مالعالا و ۱۳۹ و ۱۳۷ ص یزیرفم ءافتحا ظاعتا و ؛لاس ناه ثداوح رد
 هیوخد «هطمارق» هلاسر و ۱0۳-۱11 ص يا یفاورهللا نیّدلا بطقل مارعتا ها تیب
 لاس هدزاود هطمارف دزن اررج یکی ص اهنصا هزج - ص

 یم و دصیس یاجم) ۳ هشت طی هلن زد ارنآ هداعا خیرات و (لاس ود تسیپ یاجم)

 ۳٩ هب تسا هدوب ۲٩ مقر هابتشا دبال نآ ًاشنم و ملا وپس نآ و هتشاگن (هن و



 ۱۵۶ ص «تافاضا و یشاوح ۹

 ۸ ًاینع و !ودغ باذعلا دشا یف نوعرف عم رشجب هنا و ككرشم یتساف رفاک
 (۱),«راتلا هعم تبیصا داسجا یلع سنن"ل یا هما و اما لاق

 هطمارق روهظ هک نیتئام و نیعبس و نان هنس رد» + س ۱۰۲۳ ص

 نیا و یربط دام تتسا نیخزوم روبی لوف قباطم خیرات نیا «  دوب

 ۱9 2 سا تدایح نیم رد ارهظمارق رمآ ءادتبا اموع هک اهریغ و ریث ه

 رما راشتنا تب کم نیخزوم 3 اچ تضت ّت و دناهدرک

 دادغب تفالخ رابرد دوهشم ایسر هنس نیا رد ناشیا راک ترهش و هطمارق

 هطعمارق توعد روکذم خیرات زا لبق اهتدم هک تسین یکش الا و ( دیدرگ
 ۲۹۰ ص فارش۷ و ها نا رد یدوعسم « تسا هدوب لش عورش

 یاهنصا رد تصش و تسیود هنس رد هطمارق توعد هک هدرک جرصت ۲

 ةحارصلاب ۱.۲ ص هکزیرقم ءافنحما ظاعتا 2 زین و ؛تفای نسنا

 قارع رد هطمارف توعد هک هدوب زنم ۳۹ هی زق هک دوشیم دافتسم

 تفرشیپ (نادبع و طمرق زا لبق هقرف نآ ةاعد نیلوا) یزاوها نیسح طسوتب
 سا هد وب

 دوصقم «دوب طمرق نادح وات 3 و 6 نس ۱۵۰۲ ص ۱۰

 زا لاوفا رهشاب «هطمارق» مان هک تما ظفر تفلم تسغا نب نخ

 ۱۳ انا یکی اس و ی کز ی نیز اشتر ی ناف تنش و و یا تن نوه سد سما یک و < 1۳ »ِ»ِپب جا ۳ 9 1 ت

 . ۲ ً ۴ 1 3 قاب تا ۳۹ ۳ شاسی هم ۹

 وا عابثا و عابتا و وا بهذم لیصفت و ید باطخ/ا وبا لاح حرش یارب )۱(

 دش هراشا اهعادب نتم رد هک یرعشا نییمالسالا تالاقم و ینخون هعیشلا قرف رب هوالع
 (۲۵۲ ۲۲۹-۲۹۸۲۲ ۱۸۷-۰۱۹۹ ص یئبب عبط یثک لاجر :لیذ بتکب دوش عوجر

 ۲ ییایارنا دم ازریم لاجر و ۱۷+ ص +ج یزیرقم ططخ و +۲ ۰ ص ماوملا ةرصبت و

 زا و ۲۲۵ ص یثرفت ینطصم ربم لاجر و ۲۹۶+ ص لع وبا لاجر و «۲۲ ۲۲-۱۲ ص

 هیوخد هطمارق هلاسر و +4-۱++۰ ص ۱ج یماسد «زورد بهذم» هب یئاپورا ذخام

 اس ناف زار تک ناف تب تر را کد یو یک هد کان او اچ 6 هه ی

 رد و «استوه متب ۹٩ ص ۱ ج «باطخلا وپا» ناونع رد مالسا فراعلا ةرئاد و ۱۳ ص
 ۹ ؛ تویلکرم ملقب ۹-٩۸۷ ص ۲ ج «هیاطخ» ناوتع

 ۱-۲۲ ص هبیوخد « نیر هعمارق» هلاسرب دوش عوجر ۲(



 :. ۳ 7 اف

 ۳۹9۵ ۱۰۳ ص «تافاضا و یشاوح

 و دش شاف ناشیا رما نوچ و «دومرف یهن ناشیا اب ترشاعم زا اردوخ
 نریم .نب یی تمشگ روهشم ناشیا تاحابا راهظا و تاروظع باکترا

 وا بناج زا و روصنم هداز ردارب هک سابع نب هّلا دبع نب ٌّلع نب درحم

 باطفما وبا ؛تساوخ اروا و :داتبرف باطخما وبا ی رد سک دوب هقوک لاو
 ه دیسریم رفن داتفهب ناشیا هدع و دندوب عبتج هفوک دجسم رد دوخ عابتا اپ
 یدیدش هبراع هفوک یو هایسو ناشیا نیبام و دخدز ام ید لا زا يه

 3 و قو گیس اب و كنفقق عافد دوخ زا هنادرم ناییاطخ رداق یور

 ؛دندیسر لتفب رفن ود یانفتساپ ناشيا تماع تبقاع ات دن دّکیج یه هد هد

 -۱۳1 تاونس نیب ام ارهاظ یو تسین مولعم نییعتلا یلع هعقاو نيا خیرات

 .نامز رد هرود دلم هعقاو هک روصنم واچ قرط دا هج ۱۱۱ تا 9

 لاجر جیرص رگید فرط زا و .تسا ۱۳۲ ٌهنس رد هداد یور وا 0

 ةتفک یو یناخا و باطخا ویا کدو دم ۱۳ هتس زد

 لاق هیودح » :() تسا لیذ رارف زا یک شرابع با

 لاف مالسلا دلم یا قخ نا ی ید بی یا حون نب بتویآ نر

 ِِِ نحن و ثنع رسیم و مالسلا هیلع هّنا دبع یا دنع اسلاج تک

 اک موقل تبجت كادف تلعج طلا مانی رسبم هل لاقف ةئام و نیللث و
 7 نم و لاف ملاجآ تینف و مراثآ تملعقناف عضواا اذه لا انعم نوتْی
 7 ءامسلا یا هعبصا عفرف سلجت اٌنکتم ناک و هباحا و باطخما وبا تلق
 ۱: ها هاب دهشاف نیعمجا ساتلا و ةکئاللا و لا ةنعل باطخما یا یلع لاق

 دلج نيا) یریون بر الا ةياهع زا طابنتما ۱۳ ص «هطمارق» هلاسر رد هیوخد (۱)
 یرتسد نادپ العف ار روطس مقار و تسا ن نردی دل هناخاتک رد نیّیطافب عجار بر ةيابت

 عجار روما رد هک تسین كش و «هتشاکن ۱۸6 ٌهنس دودح رد ارباطختا وبا لعف (تسپ

 رب ههیش نودب تسا هعیش ءاملع ءامدف زا هک ینک لوق ناشیا باحا و هعیش هبئاب
 تسا مدقم تسا هماع ءاملع نیر اتم زا هک یربون لوق

 ۱٩۱ .ص». یغبب عبط یلک لاجر )۲(
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 تی

 3 سا تافاضا رب ینارح ۳۹4

 و هیلیعاسا ةاعد زا ات کید نگسیف و یشاهگناهج خسن عیج رد هکنانچ

 يراوت بتک رد دشاب (نادبع نب نسح >-) نادبع نسب موسوم هک هطمارف
 « نسح» لک ههبش الب سپ «هدوب وا ینیوج دارم ترك ات تسین فورعم
 و قلم دوخ زا ای خاسن زا !وهس تسا یدایز یکی انگناهج نتم رد

 اه دم هکنانچ هیایعساب یتلعتم لصف نیا رد تاهابتشا هنوگنیا ریاظن ارفلوم
 ؛تسا هداد یور ناوارف دما دهاوخ

 ۳ :ز يا نپ دبج باطخما وبا دارم« باطخا وبا.« س ۱۰۲ ص

 ودب هعیش ةالغ زا زر. ازین فورعم هفرف هک تسا عدج/ ید صالقم

 سپس دوب مالسلا هیلع قداص رفعج ماما باحا زا ادتبا یو « دنا بوسنم
 نیا زا نا زا سپ دید 6 دقنعم یو تیهولاب هدومن ٌولغ ترضحا قح رد :

 تلاسر و تّوبن یوعد نتشیوخ ّقح رد دوخ هداهن رتارف مدق زین هبترم
 جنپ ای راهجب اهدعب ناشیا قارتفا و وا باحا و وا دیاتع لیصنت « دوم

 ۳۷-۱ ص یتخون یسوم نب نسح دمح وبا ٌهعیثلا قرف باتک رد (۱)قرف
 هک ۱-۱۳. ص یرعشا نسحا وبا نییمالس۷ تالاقم رد و 1-۸

 اکو رشم دشابیم مالسا لحن و للم يک نیرتربتمم و نیرتیدق زا ود ره

 دیاب دشاب عوضوم نیا رد رتشیب تاعالطا بلاط هکره تسا روطسم
 زا سپ مالسلا هیلع قداص ترضح یراب . دیان عوجر روکذم ذخأم ودب
 نیدع دراوم رد اروا باخعاو باطخما وبا ناشیا تادفتعم ی اک زا عالّطا

 باحا و دناوخ رفاک ارناشیا و تسج یّربت ناشیا زا و دومن نیرفن و نعل

 ۱, هقرف راهبع باطن وبا باصعا.۳۷ نم ةعيشلا قرف رد یتعوف لوقب (۱)
 "همللک « دندش بعشنم « («قرف سخ») هقرف چنپ هب ۱۰ ص نییمالسا تالاقم رد یرعشا

 اتو «تسا «سمخ» فیحصت ههبشالب ۱۷۶ ص * ج یزیرتم ططخ رد «نوسخ»

 ۱ بانک نام رد توبلکرم و «باطخم وپاد ناونع رد مالسا فراعلا ةرثاد رد
 هفرف هاجنب ارهییاطخ هنلخم بمش هدع یزیرقم رزکذم ترابعب اهانتسا «ةياطخ» ناونع
 « !رهاظ تتسا مماو وهس و « دنا هتشون

 و



 ۳ ۱۵۰۳ ص « تافاضا و یئاوح

 یاپورا کید .ذخام زا یراینب یابا تسرهنلا باتک یثارح رد ًاصرصخ
 اهنآ رازکت زا ام اذط تسا روکذم دناهدومن ثحم هیف نجن ام عوضوم زا هک
 مدرک رظن فرص اجنیا رد

 رایسب ةاعد زا بتاکلا نادبع .نادبع خیش نسحو ۱4 س ۱ ص

 ه طمرفب فورعم ثعش۷ نب نادح اب و هدوب هطمارف و هیلپعامما فورعم

 تسا قتشم وا مان زا روهشلا یلع هفیاط نآ مان هک هطمارق روهنم سیئر

 یگید جاکن هلابح رد و ی ره رهاوخ هک ییعم نیاب هتشاد ترهاصم

 نادبع تانیلات یضعب یاسا ۱۸۹ ص تسرهنلا باتک رد «۲۱)تسا هدوب

 تسیود لاس دودح رد همجرت بحاص «تسا نادبعب ِتوسنم اپ

 ۱. نش هتشک تسا حورشم خیراوت بتک رد هک یلیصفتب یر شش و داتشه و

 و دراد یرتسد اپنادب روطس مقار هک یخیروت بتک مو رد - ۱۲)تسا
 تیبا مان انثتسا الب نش هداد تروص هحفص نیا لیذ هيثاح رد اهنآ یاسا

 نسح ٌهفاضاب نادبع خیش نسح هن تسا روطسم نادبع هطمارق فورعم یاد

 برالا ةياه) «هتخا اجوزتم طمرف و طمرف تخا اجونتم نادبع ناک ود (۱)

 « (+۸9 قرو ۸00 1576 سیراپ یه "هناخابک هخسن « یریون

 مدتلا نبا تسرهف : لیذ بتکب دوش عوجر نادبع لاوحا لیصفت یارب (0)

 ۳۲۵۵ قرو نیجنلا روتسد و ۲۱: ص لقوح نیا و ۳۷+ ص یدوعس

 1:۱ یزب رقم >افنیم | ظاعتا و ۷۷۱ 8۹۰ 9۸۵ ۸۵ هو ةباهع

 "همدقم یاسد «زورد بهذم» و ۱۳۰۱۳۰ ۰۱۱+ ۸۱۱۳ ۱۰۸ ۰۷ ۶

 1۳ ۰0٩ ۰9۸ ۰۲۱ ص هیوخد «هطمارف» هلاسر و ۱۹۲-۲۰۰ ۱۸۶-۱۸۵ ص۱

 یاضتفم هک هدروآ دوخ نیقعب لئالد ۹ یا رم ربخا بانک سا رد - « ۱۸-۱ ۹٩

 ابی رقت ینعب تسا هدوب وا رماب و ۲ ۲ ٌهتس) یطاف ید سولج زا دعب نادبع لدف نا

 دابعجا یوعد نیا روطس مفار ٌتيتعب و ؛ دنا هتنگ نیخّروم موع هخیا زا رترید لاس هد

 هداملا قوف هدروا عدم نیا تابثا یارب هک یلئالد و تسا بیغلاب جر و ّصت لباقم

 ؛دپ ایم رظنب یهاو



0 

 ن

 ۱۵۰۲ ص « تافاضا و یشاوح ۳

 شدراف هبختنم تاعطف نض رد رفش عبط یولع لا دییع نب دبحم یلاعلا

 نیا خیرات ۱۸۲-۱۸۸ ص كلما ماظن همان تسایس ۱۰۸-۱۵۹ ص ۱ ج

 ینبوج یانگناهج خیرات ۲۹ هنس ثداوح رد ٩-۱ ص ۸ ج رصم عبط ربث/

 ؛(۱)هیلیعایسا دلج لیاوا هما لضف نیدلا دیشر خیراوتلا عماج ۰۱۰۲ ص ؟ج
 ۱۱-۲۲ ص یزیرفم ءافتحا ظاعتا ۰۸۱ ص ۲ ج یبهذ لادتعاا نازیم

 هرهاژلا موجنلا ۲۲۳-۲۳۸ و (11.-۱5۸ ص ۲ ج فوم ناه ططخ

 ناونع تحت رد نآ مالعا تسرهفب عوجر) 4 ج رصم غعبط یدرب یرغت نپا

 یساس ود رتسولیس فورعم باتک : یایورا ذخ ام زا و -, («جادقلا نوج»

 ۲۱۱۱۳۸ زر طب ۱۷ تاحفص لوا دلج هنلقم ()زورد بهذم حرم

 عبط 2 ٩-۲۰ ص اینازاک زا (؟) رصم نییمطاف ینطاب دیاتع « دعیب ۰

 هیوخد زا (4) نییط اف و نیرحم هطمارف صوصخ رد تاقیفحت ,هناگ ادچ

 5) «زاریا تاییدا ْخرات « دعبب ۴۲ ی زا اصوصخم و عض)وم ۱ یرایسب رد

 ناونع رد مالسا فراعلا ةرثاد ؛ دعبب ۲۹۲ ص ۱ ج نوارب موحرم زا

 باتک یشاوح ۲-۲۷ 1۱ص ج (۱) امستوه زا «ملدق نوعم نب هللا دبع »

 ۶ جا هات رد ننارد ۷۷ ص ۳ نالا روم تسکا زا تسرهتلا

 قباطم « ۱-۱۵0« یقرو 90, 67 4 تماالعب نیراب 1 هناخاتک هخسن )1۱(

 « نوارب موحرم "هخسن زا ٩-۱۱ ص

 (۲) 8ز1۲هعاعم 46 80۲, حموق 80 ۱۵ >هانهنم» 6م ظع, ۲۵۱, 1ر 00, ۲

 ها۳7. 0222۷11[ 01۷۲۲ ۰

 (۲) ظوحا 0دععصم۲هر لم ههاصتصم 96۲2/6 قم لس ورا, نو. 9-94

۰ ۸ 11۳986 

 () ۰ 126 0هزوب )له مجم ج ام 0»هامص 0 هلصمتم ما ام ۳ام, ج. 1۵ ۰

 (۵) 12 6. ظ0مطع, ارام ال ذفاهر ۵ ۳و0, آب 396 ۰

 (۳۱) 1۲, ۰۲۱ 1۸ (۷) 12, ۸و ۸



 ۱ ۱۵۳ ص «تافاضا و یاوخ

 () حادق نوه نب هّلا دبع لاوحاب مجار ذخام هکلذف

 تسرهف ۱/۸ ص یشاج تسرهف ۰۲۷ ص نیک و : هعیش ذخام

 یتبساب عوجر) فنصلا لوهجم ماوعلا ةرصبت ۱۹۷-۰۱۹۸ ص یسوط خیش
 یلح ُهمالع هصالخ ۸۲۵-۰4۲ ص ءایاعلا صصق لیذ رد عوبطم (۳۳۱ ص

 ه نیع پاب ؛روطس مار 8

 «منش سلجم ؛روطس, ار یطخ سن یرتشش ها رون یضاق نینمّولا سلام
 ريم لاجرلا دقن ۲۱۲۳-۰۳۱۲ ص 0 دبیح ازریب لاقلا جینم جهنم

 سحم نب یدلطا ملع دبح حاضب ۱ دضن (۲۰۹--۲۰۸ ص یشرفت ینطصم

 ۱۹۳-۱۹4 ص یرشاح یع وبا لانلا یبتنم ۱۹۷-۰۱۹۸ ص «یلکلا

 (؟) سیراپ لم هناخاتک نیحو هخسن نیبجنلا روتسد : هبرازن هبلیعایما بک

 :تعامج و تنس لها ذخام زا و - «قداص رفعج ماما لاوحا هجرت نجض رد

 وبا قرفلا نيب قّرنلا ۱۸۲-۰۱۸۸ ص (۳مدنلا نبال تسرهفلا باتک

 ءالعلا وبا نارفغلا ةلاسر ۲۷۷-۰۲۷۸ ۰۲71 ۰۱1 ص «یدادغب روصنم

 ۰ رد 44۳۶-444 قرو یناعیسلل باسن باتک ۱۵-۰۱5۷ ص « یرعم

 ۱ ناید نایب (« یادتلا » 1 « حاد » : یک بقاعتم ناونع ود

 ماهدون هیتا ذخ ام بلاغ عبط ص و زیراتب هراشا هلاقم نیا ءانثا رد قباس نوچ (۱)

 هحفص ددعب هراشا نامهب و دش هاوخت تارقف نیا ی ضرعتم لیذ لودج رد ید

 « درک مهاوخ افتکا
 ؛ ۲۲۲۵ قرو ۸6 5908 تمالعب ()

 نوچ فو تسا هدوب ییش ٩۰۸ : 1 اید مسن رد توقای رصتب مدنلا نبا ()
 تسا تعاه و تنس لم تانلوم زا دوع ام هیق نع ان. دروم رد زا بادت تاجرینم
 « دما راغب ذخام نایه فدر رد



 ۱ ص «تافاضا و یثاوح ۳۹

 زا تاشو هدایت جادق نو نب هل دبع ناهدب هک تنالملا وبا دوخ

 نیملسم همئا و مالساب تبسن تسوا دوخ یایاون یایانخ
 ةلاسر) هلاسر اه 3 لوقنم تسا لیذ ۲ هرتف نیا ریظز و

 ةحر باطخما نب رع یلجا امل و» - :(۱44-۱۸۵ ص رصم عبط نارفغلا
 نا لافیف نیلاجما لع كلذ يش برعلا ةريزج نع ةمنلا لها هیلع تا *

 :كلذ یف لاق () نکدا نب رییسب فرعی رببخ دوهب نم ًالجر
 رب ی. رتطب را ه هرز یلس انْلع صنح وبآ لوصت

 ۳ 0 طقام لوح غسنَت مآ تاک

 دن و کا و 9 مترو ام اقداص سرم ناک الف

 بلکا ف نا ییلبلا سی و ان م اوفرعاف نیملا لا زیر

 «!وبهرت و اودوست نا 1 ار ین ان نرات ۱ یع عیشم

 یرعم ءالعلا وبا لاح هجرت رد ۱۹۰: ص ۱ چ ء ءابدا/ مجعم جعم رد

 نا هبثب اذه و» دید شوک رد روک ذم راعشا و لقن زا سپ

 نم هذاذلتسا و اذه لثل هداریا نا وا یدوپیلا اذه هلحن دق هرعش و

 «یهتنا ؛« هبهذم حبق و هتدیفع ءوس تاراما ۰

 زا متشاد یسرتسد اهنادب بناجنیا هک بدا و رابخا و خیراوت بتک عیچ رد (۱)

 و فراعم و یدوعس زا ودره فارشًلا و هیبنشلا و بها جورم و یربط ٌخیرات لبیق

 و لر هر لماک و ظعاج تافلوف و قاغا و هبیف نیا زاودره رایخالا نویع

 لی ارهاظ و بسن و مان نیا اب یصخت نینچ زا یرثا غیاب صحف اب امریغ و ریثلا

 تسا یلاخ یلکب صخت نیا و یونصم بسن و مان نيا نقی و عطق وعنب
 وا راج وریعب نم "یا هیلع لمتحا ام لکو لیحت یتلا لبألا حتنلاب ةلومحما (۲)

 ٌیرکلا ریجا لعاف ةنز لع طقالا و « کت وا لاقثا اهیلغ تناک *اوس كلذ ربغ

 الف برعلا لوقت و یلولا یلوم طقالا و رخا یلا لزنم نم یّرتُکملا وه لیقو
 : و طول دبع طقالا و طقالا بع طقاّسلاق کكاذپ باستت طقال نب طقرام نب طقاس
 ؛(برعلا ناسل) وَتعم دبع طقالا



 ۳۹ ۱۵۲ ص «تافاضا و یشاوح

 نآ لبف یا (۱) ناک ام نسح اک حادقلا نوج نب هل لبع اننرح نولوقی

 :هل نوورب و دترب

 وتسشتفا یننا هی سلف + ۳ اریقعا ینقسا تاه

 ۰ ی رخ فلاپ دن ی
 ۱ اذیت در نا

 هیلا بسنی امم و

 بلخی اعیاخ هتینآاف , سحر رنج لا تیم

 و
 هب لر لق امسل هاتف را

 ۱ ۵ فرق مع اضم ال و۱ قیع سو

 لاجر و بدا و ٌچراوت بتک زا كيچيه رد دیوگ وطن نیا مفأر - « یبتنا

 و دفن لفا نا زا هجا هعیش نآ زا هچ هلوانتم تیداعا , اقا و

 و الصا و افلطم دیام میت تسا هتسن)وت فیعض نیا هک اجنا ات تعامج

 یرعش هنوگچیه زا و راعشا نيا زا یناشن و یرثا و یرکذ ءوجولا نم وجوب
 :«هراعشا و «دماین تسدب غخیلب صحن اب حادق نومم نب ها دبع زا رگید
 هتخاس تقی و عطف وحنب لب بلاغ ٌنظب (تیاکح لصا دننام) هروکذم

 لاجر بتک زا كيچيم رد الصا و اقلطم هدومن عبتت یناروا نیا رّرحم هک اجنا ات (۱)

 نظ و متفاين دشاب نادب هیبش هکیزیچ ای یربیعت نینچ و يلطم نینچ هعیش ثیداحا ای
 وبا دوخ عارتخا هداس و فاص هعیش خویش زا تیاور نیا هک مراد ملعب بیرق

 لاجرب اهنآ دانسا و رابخا لعج زا یدیحوت نایح وبا دوخ فلس دننام هک تسالعلا

 « دنا هتشادن هقیاضم مادکچیم موموم اب فورعم

 «(سورعلا جات) تسا مالعا ءاسا زا رفعج نزو رب ربتس ()

 لیق و هلام لیق قیتع هبقل و» : تسوا بفل ای هفاحق یبا نب زکب وبا مان قیتع ()
 ؛(۲۸۶ ص فارشألا و هیبشلا) «ةیلماحلا یف هسا ناک كلذ نا لیف و راثلا نم هتتمل



 ۱۰۲ ص « تافاضا و یئارح ۳۸

 قداص رفعج ماما باحکا هجا زا و هعیش رما یادتبا رد حادق نویس نبا
 دوخ لاح بسح رد یراعشا و هتفگ دترم اهدعب لو هدوب مالسلا هیلع

 هک دوش ءوالع تسین تجاح و ؛دش دهاوخ روکذم ًالیذ هک هدورس
 ۶ ناصنا تایر تای پل دتنام زامما نیا و .تنیاکح نیا

 یارجگ و زود و تیم وب ابّور لاع رد تسالعلا وپا ریس نآ وضو

 (۱)ییرات یعفاو یایاضق هن تسا ارس هصق و یابخ و یعونصم یکی رشحم
 و قدص ظاح زا العلا وبا نارفغلا ةلاسر تاجردنب دیابن هک نکا دوصقم

 لب سن وب یخیرات یدجت :رظنب باک نا رم و داد یتیبها اس بتا

 و دوم فلت لب ۱ تاکیآ نناضم ییدا خرفت و تهاکف رظن هطقن زا طقف

 «منکیم لقن هلاسرنا زا ارهرقف نيا هک تسا هظحالم نییهب طقف زین ام
 هناهب نیرتک اروا اک ره هک تاییلیا رپ باتکت ا رد العلا وبا تداع یراب

 لوصا و مالساب تبسن هیرخ و زنط رد یراعشا و ,ژایاوتت دهد سد

 فوهوم ای ینیقح یحیرات لاجر زا یکی ناهدب هتخاس دوخ زا یالسا دیانع
 تسا لیذ رارق زا هیف نجن ام دروم رد وا ترابع نبع و .دراذگیم

 ۱۳۲۱-۱۳۳۵ هنس رصم عبط یزرعم ءالعلا وبا نرارفغلا ةلاسر زا لقن) ۰

 و حادقلا نوه نب هّلا دبع نا نومتزی ةعيشلا و» -: (۱۵-۱5۷ ص

 هنع یور و مالسلا هیلع دبح نب رفعج باععا ی نم ناک ۲7 ةلهاب نم

 و هنع نووری منا مهخویش ضعب ینئد كلذ دعب دترا 2 ارینک اتش

 و تسا یالاخا تاد «طا یدموک» سنج زا هنیمب هالملا وبا نارفغلا ةلاسر ()
 وبا نارفغلا ةلابرب رظن «یما یدموک» فیل ات رد تناد نیفرشتسم زا یضعب لوتب الصا

 ها هد هلاسرنا ده ررهخم باک فرد وا نیما ةهجنو و هتشاد الملا

 یزیچ نینچ نونک ات سکچم الصا و اقلطم دراد عالطا روطس مار هک اجتا ات (0)
 دنا قفتم هعیش لاجر ءاملع «هدوب هلهاب هلیبق زا حادق نوبیم نب هّلا دبع هک هتنگن

 هک دنا هنگ امومع تعاج و تنس لها نیخزوم و هدوب موزخم ینب یوم زا یو هک
 «زاوها یس زا هدوب لصالا "یسوجم و یناریا یو



 ۳۷ ۱۵۲ ص ؛ تافاضا و یثناوح

 یتیرات و یاعا و هدرک هابتشا دیان تتفاوم تسا نکم ۲٩۱ خچیرات اب ٌةداع

 هداد ینبتت جادق نوجم نب هلا دبع دوخم هدوب اپنیا زا 0 قلم هک

 وه حادق نومم نب هّلا دبع هابتشا لاتحا ینعی) ربخا لاتحا نیا و «تسا

 «تسا تالامحا رهظا روطس مار رظنب (وا باتعا زا

 : تسدب قاروا نیا رحم هک هیلیعاسا دلج خیراوتلا عماج زا هخسن ود رد

 توارب موحرب قلعتم هخسن یزگیدو سراپ لس هناخاتک هخسن یکی دراد

 باتک زا بتارب حادق نویس نب هلا دبع رصعب عجار ینعی دروم نیرد
 تایح رد جنپ و دون و تسیود هس ات اریو و نینارذگ زین تسرهفلا

 نوج و نایعاد هلج زا و» : (۱) تسنیا وا ترابع نبع و تسا هتسناد

 ۱: نآ ربباکا و الع زا ارناشیا هک نومم نب ها دبع شرسپ و دوب حادق
 نوع نا ها دبع (۲)جنپ و دون و تساود لاتترد و دنرهث هفیاط

 اخ

 و دلازما و حون طاباس عضو درک ماقم کم ی ءاگ ۲ توعد

 تل یه نرودب غیر نیا و «راصتخاب یبنا ۰« دش ناورف وا عام
 ۱۰ فلّوم دوخ زا ای خاسن زا اي تسا جیرص یاطخ و شحاف طلغ ههبش و
 یبیرغ رما نینچ الصا و افلطم روبزم باتک ریغ یرگید ذخأم 230 "و

 « دیسرن رظنب

 3 تم ف هیاا هک منادیم تبسانم ی هلاتم نيا هفاخ رد

 نارنغلا ةلاسر رد یزعم ءالعلا وبا هک حادق نوج نب هلال دبع صوصخ

 :. هّلا دبع لوف نیا یاضتقب مئاغب هدرک نآ رکذب یضیرعت اارطتسا دوخ

 نآ رس رب و دوب لحتم تادابع و تاعاط و ةولص و موص یزب هک مادق

 و ۱-۸۰ قرو ۲. 0629 4 نیزاب لب هناخاتک هخسن خیر اولا عماج ۲۱)

 ماج هروکذم هخسن ودره رد یسدنه ماقرا اب هن هجیرص دادعا اب اضاو اذک (۲)

 4٩ ص نوارب هخسن و۰۸« قرو سیراپ هخسن : خیراوتلا



0 

- ۰ 

 ۱۵۲ ص «تافاضا و یثاوح ۳۳۹

 نرف طساوا لاجر زا و قداص ترضح رصاعم هک تسا یادق نویس نبا
 نیمجنلا روتسد خرص تداهشب اریز تسا لاح نیا و «تسا هدوب مود

 نوج نب ها دبع تشذگ احورشم هکنانچ هیلیعسا دوخ هربتعم بتک زا

 صاوخ زا حادق نوبم شردپ و قداص ترضح باحصا ٌصاوخ زا جادق
 نکم ريغ افلطم نیصخ ددعت ضرف سپ تسا هدوب رقاب دیحم ماما باعا
 2 دبع رصع نییعن رد (۱)ارتسرهفلا بعباص هک تنگ دیاب ای و «تسا

 نرق كي بیرق اروا نامز و هداد یور یهظع وپس ادق نوم نبآ

 فوم هکنآ ای و «)تسا هدرک ضرف هدوب عفاو رد هجا زا رنرخّوم
 یاسا هک وا هددعنم باتعا زا کیب ارحادق نوهس نب هّلا دبع روبزم

 الثث تسا روطسم (یباس صب دوش عوجر) ترابع ناه قایس رد ناشیا
 (؟) [دجحا ینبآ نیسح ای حادق رو لا دبع نب دیح نب دماب

 ناشیا رصع هک روکذم نیسح نب دیعس ابی روکذم هما دبع نيا
 «ارمازر نیا وا ییصا ذخام رهظالا یلع ای (۱)

 دیاخ یمی فّلوم زا هن هدوب خاسن زا هایتشا با فیاف بک دیک یک دا

 فیرحت هطساوب سپس و هدوب «ةئام و نیتس و یدحا ةنس» تسرهنلا ترابع لصا

 لکب لانعا ن :ا متوگ باوج رد «تسا هتفای لیدبت «نیتئام» هب «ةئام» خاسن

 نوجم نب هّلا دبع لبق هلصاف الب ترابع ناه قایس رد مدتلا نبا هک اریز تسا لطاب

 کنانچ طمرق و تسا هدرمش رصاعم هطمارق بهذم سموم فورعم طمرق اب ارحادق

 "هنس دادعا رد هک تسا حضاو سپ تسا هدوب تایح رد ۲۸۲ ٌهتس ات تسا مولعم

 0 مدوف نم رخ هک یریرفب شف یاجها کا سی" یاحا و زوم ادا

 ۳ مپ ها۱ زا رترغوم دنام کای سارق هوا تا نولیم نچ ها دع مع نعمت

 «تسا هش سابلا وا باتعازا یی رگ تنم درج صخس رد ای نش

 ظاعتا رد یزیرقم هک لصف رد اریز هش طقس تسرهفلا ترابع زا اعطق دما مان (۲)

 یزیرتم ینعی وا دوخ حیرصتب و هدرک لقن نسحم وخا فیرش لوق زا ۱۱-۱4 ص ءافا
 هیف نجن ام دروم رد هدون لقن مازر نبا زا تسرهفلا بحاص هک تسا لیصف نيم نیع

 نب نیسح هن تسا زوطسم هّلا دبع نب دا نب نیسح صخ نیا مان (۱۳ ص ظاعنا)

 ؛۲۱۷ ص یدادغب قرفلا نیب قرفلا رد هنیعب تسا نینچمه و « هّلا دبع



 ۳۵ ۱۵۲ ص ؛ تافاضا و یثاوح

 ۳ 2 تر ۱ مان

 ماما هک نلاح و ؛دروآ دادخب هنر كم 3 ارقداص رنعج ماما دیشزلا نوره

 کیک نو ره سولج زا: لبق لات هاو تسیب مالسلا هیلع قداصلا رنعج

 9۷ هنس رد نوره یو و ۱۸ هنس رد ترضحآ ت دو هچ هتفاب تافو

 یهیدب و !دروا دادفبب هنیدم زا ارقداملا رفعج نوره هنوگچ سپ هدوب
 امهیلع مظاکلا سوم ماما اب ارقداصلا رفعج ماما باتکنا فلوم هک تسا

 دوتا هدوم هابتشا مالسلا

 نیا زا ًالقن دیوگ ۱۸۷ ص تسرهفلا ب اتک رد مدنلا ن فا ی

 ۱۰ [جادنلا] نوجم نب هّلا دنع هل بضن و 2 طمرف ماقا و < : مازر

 نیتئام و نیتس و یدحا ةس ین كلذ و ناقلاطلا نم هبتاکی تلو نم ًالجر

 ِخ

 عز و هفلخ ها دبع نب دحا هاخا در نا مهضعب عزف ار لها و

 ۸ ماعلشلا ناب بللی و اضا فحا بس دلو هنلخ یذلا ْن ۱ را

 ۱0 حوا نیم نم ها دی ین تا نب دیعس كلذ دعب ةوعدلاب م اف

 ملا نبا دوشیم هظحالم هکنانچ و ««ا هیبا ةابح یف تام ست

 6 ۲لاح و تسا هتداد نا 0 رحادق نویم نب هّبا دبع

 رنضعج ماما رصاعم حادق نوا

 هنس رد قداص ترضح تافد و تتسا هدوپ تناتجما باحا زا و قداص

 ۱ هد را باس زایی کز و
 ۳ تا اد سا نيم را تافرتزا فس دید لاس درس و كف ۷

 باتک رد هک حاد نو نب هّلا دبع نيا هک تنگ دیاب ای سپ

 ترور سیا نصتا رد روطنتم لیضاف و سا ریدت تا

 هللا دبع نا ریغ کی هدوب تل رد ۲۱۱ هتس اب و .هدوم هیلحاما

 «ملجم :لصأالا فو « یمایق حیحصت (۱)



 ۱۵۲ ص ؛ تافاضا و یثاوح ۳۳

 :دیوگ (۱« یحادقلا» ناونع تحت رد باسن! باتک رد یناعم رگید و
 قف رفعج ني لیعما نب دمح حب ناک (ح ادقلا نومم یب] هّلا دبع و»

 دبع یدا لیعسا تام الف لیعسا مدخ ناک دیحت تام الف )باتکلا

 ۵هاشم هکنانچو .«نومج نیا وه و هیلا بستنا و لیعمسا نیا هنا ها

 لیعسا شردپ زا لبق لیعسا نرب دمح هک دکیم عرصت یناعع دوشیم «
 ۳ لا راهچ بش القا لیمسا نی دی هکنآ لاح و .«متضاب نتتافو

 لیعما تافو هک اریز !تسا هدوب تایح رد لیعمنا دوخ ردپ زا دعب

 هنس رد (۲)ت تن هک لاوقا تالعا تر قداصلا رتض تیا

 قیفحتلا یلع هچرک لیعما  دیح تافر و هدزب ۱26 اي ۱۳۸ ای ۳

 یو هک تسا یقح اّبیرفت (*تشذگ یباس زین نآ هکنانچ لو تسین مولعم

 هدوب تایح رد دومن زاجحم یرفس لاسنا رد دینشرلا نوره هک ۰ هنس ات

 تیاعس مالسلا هیلع ظاکلا مقوم نآ رد و

 ید لس ۲4 تاریدقت لقاب و وب یو هک تسا جخاو سپ هدوم

 كلذعم و ؛تسا هدوب هدون تسیز لیعما دوخ ردپ تافو زا دعب

 ! تفای تافو ردپ زا لبق یو هک دیوگ یناعس 0

 نایطمرتب مجار لصف ءادتبا رد همان تسایس رد كلللا ماظن رگید و
 هنع هلا یضر ارقداضلا رنعج هک دوب نآ هطمارق بهذم بیس» : ()دیوگ

 لیعسا زا و تفای نامرف ردپ زا شیپ لیعسا و لیعما وا مان دوب یرسپ

 رس قداصلا رفعج هک درک زغ نایرییز زا یکی و مان دبحم دنام یرسپ
 یخ دز تشاف زاب و ِِ دادغبب هنیدم زا اررفعج دیشر دراد جورخ ۰

 دم ب او ةاتثم ءات دیدشت و 2 : ات (۳) دننم #3 10

 یک رس ۸
 ۲۱۱ صب دوش عوجر )٩( ۰۳۰۹ صب دوش عوجر ()

 ۱۸۲-۱۸۹ ص رفش, عبط ()



 ات ۱۵۲ ص «تافاضا و یاوح

 فیرش و یاّوج و هیلیعسا ودع یدعا یسلدنا مزح نبا زا ًالقن ءانتا

 و دش رشتنم رعاشلا رفعج و یناث لیعما وا 3 رس ید را
 قفس نامیا نیناب فا ایر ایا وا

 لفالمباسنا هاط نییام ایفا نی اف یایاخ
 ه یرگید یاصحم ال و دعیال باتعا و نم , دمح هکنیا رد فو تسا

 اشیا نیبام هوجولا نم هجوب و ادبا و الصا هتشاد نییط اف ءافلخ زغ

 یوعد لاطبا یارب هک دنایم نآ لثم هنیعب نیا و ؛تسین یازن و یفالخ
 ۱ مالسلا هباع بلاط يبا نب ءلعب یسّلا كوکشم یولع
 3 ی هک دنا ون ناسا ات 1 دو ترضح لسن

 ۱. هحفص جنپ بیرق بلاطلا قع بحاص !تسا هتفاب تنافو بقغ الب ينلاط

 تبح ارصحنم ()مامت هحفص شش بیرق ءافتحما ظاعتا رد یزیرقم و ۲۱ مان

 یا یادتبا ترابع « دنیاغی لیعسا نب دیحم دانا و باتعا و دالوا زا

 نما رفت نیا لبعسا نب دیع بخار زد .تتسنیآ یا 0
 نینچ ءافنحلا ظاعتا رد و ««۶لا رعالا رنعج و نا لیعسا نیلجر
 ه و رفعج دلولا نم هل ناک و یوعذلا هیلا یذلا هناف لیعسا نب دبح اماف»
 نسح وخا فیرش هک () متنگ قباس اهنیا رب الع و ««لا طف لیعسا

 دنا و تسیب رد 9 نییطاف نیرتگرزب زا یتشمد

 نب دبح لسن زا دوخ ناشيا باسنا رد 9 ناشیا رب در راد وز

 دا نا ی نی نت سا هد لا
 :. دوجو اب و السا هیلع قداّسلا رنمج نب ِِ با
 نا نا 2 رب باسنا هاملع هک دیوگ یدادغب زوصنم وبا اهنیا هه

 یضعب یالطا یب هجرد مفاولا یف !دنامن وزا یلسن و تفای تافو لیعسا

 ۸ تب رج صب دوش عوجر ؟)



 ۱۵۳۲ ص ؛تافاضا و یشاوح و

 نب هّلا دبع طسوتب ناشیا توعد فاخر هیلیعاسا رما یدابم صوصخ

 رد كلذ لاثما و ناشیادیاقع و بهاذم و باسنا رد نعط و حادق نویس

 اب ای اتیعو هطس)ولا عم ای هطساو الب اهنا بلاغ دناهدرک رکذ دوخ بتک
 «تسا روکذم ذخأم ود ۱ شم ید رفت و ناضقت « هذایز

 ۰ تاج و تبب زا نام فایاکح و تایایر بیلغا هک مينگ :

 تی ز ارتفا ضخ زا یاب و یتخاس رظنب حادق نومس نب ها دیع هزاب

 فعض رب هحاو نئارف زا هک مرگ ۱ ارسدح نيا دییأت نونکا و دیامنی

 یخیرات هشحاف طالغا ترثک مد قوثو تاق و هروک- ذم تایاکح ساسا

 یالّطا یی هجرد تیاهخ 9 فثاک و هداد یوهر ابعآ با: رد هک یا

 هجیتن رد و هعیش عاضوا و روماب تبسن تسا تایاکح نآ نیعرتخ ای نیلقان ۰
 ؛ خوشوم نیا رد ناشیا تاروطسم هیلک زا نانیطا بلس بجوم

 باعکا 0 دق و » : دیک ۲۱۱ نح قرفلا نیب قّرفلا رد یدادغب الثم

 فن ناصید نب نوچ میم ةعامج ةیبطابلا :وعد ؟۳سا 0

 ۱۳ ۰ را یک و همتا دیس ی رس فرم ناکام
 ات ۱ ۱ اد

 یعدا منم ةيلولحما و ضفّرلا ةالغ نم موق هتوعد ین لخد الف هلسن نم هنا

 هنم 1 ءاییغ لبقف قداصلا رفعج نب لیعسا نب زا دلو نم ها

 یپتنا (« بقعب لو تام لیعمسا نب دمح ناب (۱) باسن باحصا [ْناَ] یع

 تاتتا هابط هک ایرص یدادغب دوشیم هظحالم هکنانچ و «راصتخاب

 3 مرتف نیاکنا لاح و تشا هقرب تلط الب لیعمما نیدیحه هک دننارب ۰

 لیعسا نب دبح لسن «تسا جاف لب جاو وهس و شحاف طلغ و حجرص
 ظاعتا رد یزیرقم و بلاطلا قع بحاص دننام باسنا ءابع موع حیرصنب

 تسا لاحم سپ هدوب ۰ هتس رد یفوتم یموط خیش نیرصاعم زا ۲۳۰ نیرحبلا ةّولَول

 ء دشاب هدرک كرد اریزار رخف رصع هک

 (باستنال :لص ۷ یف و «یسایق حیحصت (۱)



 ۱ ۱۵۴ ص «تافاضا و یئاوح

 یناعس و (۱قّرفلا نیب قّرلا بحاص یدادفب دبح نب رهافلا دبع روصنم
 رد كللا ماظن و (۳لماک خرات رد ربث۸ نبا و ()باسنال باتک رد

 . )نایدا نایب رد یولع هّلا دیبع نب دیح یاعلا وبا و (*)همان تسایس
 فنصلا لوهج باتک هعیش بتک زا و (۱خیراوّلا عماج رد نیذلا دیشر و

 ه رد ینعی عوضوم نیا رد هچ ره ایوگ روبزم نم عیمج ۱۷ ماوعلا ةرصبت

 ۲۷۷-۲۷۸ 4۳۱ ۰۱3 ص رصم عبط (۱)

 ناونع تحت رد - ««یحادقلا» ناونع تحت رد 4440 قرو بیک فاقوا عبط (۲)
 نب ها دبع زا یرصتخم لاح حرش لبف هلصافالب عصوم نام رد یناعس زین «حاٌدقلا»

 قبطب هکلب هدرکن رکذ دننام هناسفا بلاطم اّدبا اجنا رد یو هتشاکن حادق نوهم
 «تسا هدرمش قداص ترضح زا ةاور هل زا و هکم لما زا اروا عفاو

 )٩( ص ۸ ج رصم عبط ٩- ۱۸هنس ثداوح رد ۳۹۱

 « ۲-۱۸۹ یا ی عبط )1

 ۱9۸-۱5۹ ص ۱ ج «یسراف هبختنه تاعطق» نبض رد وبه عبط 0(

 هخیسن قباطم ۱40-۱50 قرو 0۲, 06۲: 4 تا قاب لم هن اضنایک ۳

 و هیلیعایبا رما یادتبا صوصخ رد نوا دیشر هک داناغ ینخت ۱۸-۱۹«  ص نوارب

 لوف زا یی هدرک لق دوخ بادک زد تیاور وه حادق نوبیم نب هّلا دبع لاح حرش

 تیاور اجنیا رد ام دوصقم و تعاج و تّثس لها لوق زا یرگید و نایلعامما دوخ

 «لوا هن تسا مود

 روطس مقار هک اجنا ات ۲5+-4۳۱«  ص ءاملعلا صصق لیذ رد نارهط عبط )
 نبخّروم یاهاقا نام نا فّلّوم هک هعیش بتک زا تسا یلاتک طقف نيا دراد عالْطا

 نادب هراشا ۲۲۱ ص رد هک حادق نومم نب هّلا دبع هراب رد ارتعاجچ و تنس لها

 اراههمغن نامه و هدون جرد دوخ باتک رد ریدت و قیقت نودب و تعامجنا عبتب دش

 نانچ فرطنیاپ ةعيَشلا ةقيدح بحاص رصع زا ایوگ باتک نیا فّلوم و « هدزک هزات زاب
 مغاو بانک دوخ هملاطم زا 4 و تسا یصنا یادلا نی یفترم دین 5 ۵ذ روپفم
 یزار رفف مابا زا نعم بلوم بانک مابقا رد مچ تسا قاب لکب یخ نیا 6 دوشم
 . رد یزار رخ مامآ و (496 ۰4۲۲ ۰4۰۰ تاحفصب دوش عوجر) تسا هدرک لقن يلاطم
 و 1۱۶ تانجما تاضور بحاص جرصتب یعادلا نب یضترم دیس و هدون تافو 1۰7 هتس



 ۱۵۲ ص ؛تافاضا و یشاوح ۳۹۳

 هدزک لقن هیف نحن ام نسحم وخا فیرش نیه زا مسر و مماب هس و تصش
 لاس ات ینعی هروبزم هنس ات روکذم فیرش هک تسا مضاو سپ (۷ تسا

 لاوحا زا نیرب هدایز و «تسا هدوب تایح رد نیثی و عطف وحنب ۴

 « دشن مولعم یزیچ وا
 تامولعم یزیرقم و یربون و مدنلا نبا هک دش جناو تشذگ هچنا زا ۰

 یسدب نییبطاف و هطمارق و هیلیعسما صوصخ رد هک ارلصنم و طوسبم

 وبا دوقنم فیل ات وه زا ید اگرت یهدق رایست لس جزا ات قتسم ده دم

 ذخا هیلبعاسا رب در رد یقشمد نسحم وخا فیرش و یفوک مازر نب هّلا دبع
 و هدون سابتقا مازر نبا باتک زا تسرهنلا بحاص هکنیا یهتنم دناهدرک

 باتک ودنیا زا یرثا .نسحم وخا فیرش باتک زا یزسیرقم و یریون ۰

 فو دناهتفر نایم زا لی ارهاظ ود ره و تسین نایم رد زورما "مهم

 دناهدرک لقن باتک ودنا زا روکذم هثلث نیفلوم هک لیوط لوصف ةسیاقم زا
 تاعالطا بلغا ۵ ذخأم هک دیایم رظنب نینچ خیراوت بتکر باس اب
 ارهاظ ثعامج و تنس لها زا ناشیا نیفلاخم ملقب هیلبعاسا رما لیاواب مجار

 یتبام و دناهدوب نسحم وخا فیرش و مازر نيا ینعی روبزم صخت ود نیه ۰

 وبا و یزیرقم و یربون و مدنلا نبا لیبق زا ناشیا زا رخأتم نیم

 را هتک برا جاوا تا تنم ۲۰ نه هاق ۲6 بیبق شنی او لصف یا (۱)
 قرو نیا رد ۲۱۳ "هتسب هراشا و 4۷۶-۸۱۵ قرو (هته0 1570) سیراپ نم هناخمایک

 رد زین یزیرقم ةطمارقلا ةوعدب مجار ارلصف یزا گرزب تمق -- «تسا ریخا

 ارتمسق نیا و «تسا هدرک لقن ذخ اب یرصت نودب لو ۲۲۷-۲۲۵ ص ۲ ج ططخ

 هسنارفب ثحیلع مادک ره یوسنارف روپثم قرشتسم ود اونازک لپ و یباسد رتسولیس

 ۱ ۱ دعر ید نیا ناوع ۶ 2و  تق شم هاماب دیا.درک همی
 :تسا لیذ رارق زا دشاب نایئاپورا بتکب عوجر بلاط عوضوم نیرد
 ٩۱۱۲6۵۲۲6 06 ۵6, لتبرحمد6 06 1۵ ۵م 069 عمه ظوتتف 1838, ۲۵1, [ر و5

 61۷11-15517, بم وا 098980۲8, ۵ 00002۵ 3600۵6 069 ۳0۷۸۵6 0و6 یو

 0عنتعر 1921-1920, وععو 04-9 00 و20 ۸



 ۳۳۹ ۱۰۳ ص ؛ تافاضا و یشاوح

 ِ یباس مازر نب هّلا دبع وبا ناه بلاطم نیا لقن ردزین روک ذم

 عجار اردوخ تامولعم هد تشذگ هکنانچ زین مدنلا نبا هک سکنام ینعپ

 لصف نيا یادتبا رد یزیرقم ترابع نیع و ؛تسا هدرک لقن وزا هیلیعساب

 و حضب لع لمتشت تل یلع تفقو دق هبتاک لاق» :تسا لیذ رارق زا
 ه دباعلا فیرشلا 0 نیبطافلا ءافلخما باسنا یلع نمْعلا ین ةسارک نیرفع

 نب لیعما نب نب نیسحما نب ْلع نب دبحم وه و نسحم ناب فورعل

 یو کی

 قعا نی دین تبیاز ضح هواس انا ام لئاف هنا رظا اتامز تربغ دق و

 نب هّلا دبع یا لا هازع و هصنب مالکلا اذه رکذ تسرهنلا باتک ف مدنلا

 ۱ «یهتنا «(۳)ةیلبعس۷ یلع هیف در یذلا هباتک یف هرکذ ها و مازر
 و. دماین تسدب نر وخا ترک سا تالارخا زا قد نا
 باهولا دبع نب دجحا نیدلا باهث نوچ لو دشن دن مولعم زب وا ناب ۲

 لصف بد نونف بر ۷! ةياهن باتک رد ۷۲۲ ٌنس رد یفوتم یربون

 رتوتم یاهگنج و هنیاط نا جورج لصنم خیرات و هطمارتب عجار یطوسبم
 ۱ و دضبس هنس ثداوح ات نییبطاف و نیابع ینب ءانلخ اب ناشیا )وقف و

 ره تک :طوسبم لصفم تاعالطا ی سس اشرف نیا خام اق )
 هلضاف الب هکداچ نا زا .لیرط صف وز دمذم تند ههمارف و سا وا
 " رصع زا لبق عیاقوب مجار هک اجنا ات (تیسر ام تسدب یربون طسوتب تفگ ؟ مهاوخ دمب

 دعیپ نآ زا یلو «تسا هدوب روبزم مازر نبا ناه مراهچ نرف لیاوا ات ینعی هدوب یو
 تاعومسم ابلاغ وا دنتسم نشیم متخ ایناب :ارهاط بان تناتک. هک. ۲۷ هیب دود لا

 4 با اب طمزف :رهاط ربا گنج تشذک شوق یا «تسا هدرب وا نوع تادهافعا و
 نخ و [ین قنات دا لاف» : وا زا یریون لقنب دیوگ ۲۱6 لاسرد جاسلا

 كاذ الف طوسلاب یاد برضا يا دیرا ةيزلا لبق ها و تک دنجمآ ضعب
 لاق» : زن و 0۷۹« قرو ۲ هر ای ران هاش برالا ةبياهن) «عضولا قیضل

 «(۷۰« قرو ًاضیا)» خلا ذثنیح رضح نم ینثدحت فیرثشلا

 ۱۱-۱۲ ص یزیرتملل ءافنحا ظاعتا (۲)
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 تفت

 بس

 ۱۰۳ ص ( تافاضا و یشاوح ۳۳۸

 و ةلزتعلا نم مالسالا قرف وملکتم فنص دق و» : دیوگ ۲۳۹۰-۳۹ ص

 دا نم اهریغ و تالافلا ی ابتک ةتباتلا و جراوخما و ةتجرلا و ةعيشلا
 فصول میم دحا ضرمب لف ۰... و یجراخما بائر نب ناملاک نینلاخما یلع
 ۳ ۳۲ رفنآ میل در و مای لهاو ةطمارفلا یا] ةنثلا قه بهاذم

 ءایرکز نب نسحنا يا و یناجرجملا کلدبع نيا و یناعللا دیزي نب ةمادق
 رنعج یا و ینوکلا ینأطلا مازر نب ْیلع نب دمح هّلا دبع یپا و یناجرجا
 راکنا عم رخ هک ال ام میهاذم نم فصب لکف ۵ ریغ و یزارلا ییالکلا
 و «راصتخاب یپتنا ««اهب فارتع مهکرت و انرکذ نم ةياعح ةنئاطلا نه

 تر نیدار لاوقا هک دیگ اضضاو اجیرص یدوعسم دوشیم هظحالم هکنانچ

 اهنآ زا كليچيه هن (درمشی ارهیف نح ام مازر نبا اهنا ٌهلج زا هک) هیلیعسا ۰

 ءدراد تشاطم له درخ بقا اب هنو:تسا قفایم یرکید اب

 تم هنط) ءانطفا راخات مات ظامتا باتک رد یرسیرتم رگید و
 یدابپ مجار ارتسرهنلا باتک تاجردنم ناه نیع (۱۱-۱۵ ص سدنلا

 ابع رد ینالتخا یئزج اب دش نادب هراشا لبق هلصاف الب هک هیلیعسا رما

 یاتک زا ًالقن هکلب تسرهفلا باتک زا تیاورب هن لو تسا هدومن لقن
 لس نا یرصاعم زا یی فلات طاق هافاغ پاستا رب نعط رد کید

 نب دیحب موسوم ناشیا ءادعا دشا زا نکل ۲ نادناخ ناه ماعا ینب زا و

 قداصلا رفعج نی لیععا نی دبح نب لیعسا نب دمحا نب نیس نب ٌلع
 مراهچ نرق رخاوا لاجر زا نسح وخا فیرشب فورعم یتشمدلا یولعلا

 نسح وخا فیرش ذخأم دنکیم یرصت دوخ یزسیرتم هکنادچ لو ؛یرج ۰

 نب دمح دوشیم هظحالم نتم رد وآ همان بسن رد هکنانچ فیرش نیا مجنپردپ (۷)
 یدهم سن هچ تسا یکی یطاف یدهم موس ردپ اب هک تسا قداصلا رفعج نب لیعسا

 باهم یدینآ ها ی ایا بابا ییتبمم دزن روپشم لو
 ؛ (۲ ص ءافتحما ظاعتا) تسا قداصلا رفعج نب لیعمسا نب , دیح نیا



 ۳۳۷ ۱۵۳ ص ( تافاضا و یاوج

 هنوف نی رتهج یراب - ( تسا تم و مانشد هزج حالس هک دناهتنک مدن

 : دوشیم تفای لیذ عض)وم رد هم رت بحاص ۳ اب رد تاعالطا عا هنوگنیا

 دیع وبا زا لقب ۱۸-۱۸۸ ص مدنلا نب ۱ تسرهفلا ب اتک رد الوا

 هدوم فیلات هیلیعسا ی رد ریخا نی 2 و ور نب هل

 « نیا تاروطسم.و لاوفاب یداتعا نادنچ ابوگ مدنلا نبا دوخ لو «هدوب
 : هتشاد رب باتکت ۱ زا تیاور رد دوخ نهع زا ۱ریدجل وتو و هتشادن مازر

 مازر نب هّلا دبع وبا لاف » : (۱۸۱ ص) دبوگ روبزم لصف يادتبا رد
 هظفلب هتدروا دق ام مهاذم فثک و ةبعم۷ یلع هبف در یذلا هباتک یف

 لصف نارخا رد و «هیف بذکلا : هع یدسلا رف تا سس ۰
 ۲ دیوگ هیبعاسا ادعا زا ی ریغو مازر نبا تایاور لقن زا ی
 رم بحاص نم .رهظن .س لو ةبلقم رمالاف رصم دالبب اماف دو : )۱۸۹ صضر

 و هلابا ةهج و هنیج نم ی ناکام یلع لدی نیش مضولا یلع كلملا

 فارش۷ و هیبنتلا باتک رد یدوعسم و - مالسلا و اذه زی رمالا

 بانک فیل ات نوجو «تسا قرکاا یاطلا مار یب لع نب دی ها دی ایا هدر 8

 ری سس هدرب ۲۸ هنس رد تشک هکنانج یدوعسم دوخ حب رصتب فارش الا و هیبنشلا

 «تسا هدوب نآ نراقم ای روبزم خرات زا لبق هک دوشیم مولعم هلبجما قف مازر نپا

 وزا دعب نینلم موبع تمع ذخام و تاعالطا ةمشچرس ایوگ مازر يا باتک نیا و

 حا دق نوبیم ن هل | دیعب عجار ۱, تان اوج ابلاغ هک هیلیعسا رما یدایم صوصخ رد هدوب

 فرش منم عام و دن اهدرک لقن وا زا اركلذ وحن و نییمطاف باسنا رد نعط.و

 نیا بانک نیمه زن ّمآ دهاوخ هکنانج یزیرثم حیرصتب زین ک ذلا ۹ وخا

 نب رهطم ؛ هدوب ةينطابلا یلع ضقملا بابک اینا نوا مان و ۶ تیبا هدوب مازر

 مازر نبا رکذ دق و» : دیوگ ۱۲۷ ص ۱ج خيراتلا و ءدبلا باتک رد یدقم رماط

 باتکناه زا ۱۳+ ص « ج رد و ««ملا ةيطابلا یلع ضقّتلا باتک یف لصفلا اذم

 و مفتروع رهظا هناف مازر نیا خلب ام [ةیتطابلا نم یا] منم دحا خلب امو» : دو

 « «ًابع و ةءاسم دولج الم



 ۱۵۳ ص ؛ تافاضا و یشاوح ۷

 ود و هدزک یربمغیپ یزد ادم و هدوب زیذم و زاب گنرین و دبعشم و

 ۳ ارنیا لو (۱)هدونی هیلبعاسا ٌهتیرطب توعد و عیشن یوعد رهاظ

 وب لیطعت لما زا و قیدنز و رفاک نطاب رد و 5 هتخاس دوخ
 َت 3 نتخادنا رب تفیثح رد توعد نییسأت زا ۱ نرگرط و هدوب

 1۳ ربهمان مارک ناسوساج اج هه رد و هدوب تلود هداعا و 

 وا و دناهدادیم یا" نیعب دالب ثداوح و مدرم یاهراک زا اروا هک

 کو ِِ او نینچ و هتنبرفی ارناشیا و هدادیم ربخ روما نادب ارمدرم

 (0)ةبیرغلا روم نه لاثما نم هورکذ ام رخا یا تسا تابیغپ
 هتشاد یسنا دهع نآ خیراوت ۳ صد فضل خم زب

 لکب رظنب اهنا بلغا و تسین نيشوپ هجوچیهب تایاکح نیا هناضرفم ٌهبنج ۰
 2 تب اه ناف و دیایم فرض تنهعد ارتفا و یجخاس

 ضیرحت و كيرحت یزرگید و هدوب هعیش اب تنس لها نیبصعتم یتاذ ضخب
 ءابقر نوزفا زور تردق لباتم رد روبزم ءانلخ هکاریز سابع ینب ءافلخ

 ردب ناشیا تسد زا ارنانآ تکلم بن هک نییطاف ءانلخ ینعی دوخ ردتقم
 یناوتان و زم لاک هار زا دنتشادیم لزلزتم ارناشیا زین قاب همين رد و هدرب ۰

 رشن ینمی هنازجاع لئاسو هنوگنیدب لّسوت زج هراچ دوخ بلق ینشت یارب
 و پاسنا رد حدق و دوخ تسدیوف نانمشد ّقح رد تایرتفم و بیذاکا

 زا ء دنا هعفادت ناهیا راصنا و نامعا و ناشیا لاعفا و لاعا و بهانم

 نت

 یدوعسم فارغالا و هیینلا باتکب دوش عوجر « دو روهظ ماش رد یجیسم مود نرق رد هک

 ۳۶ لا و ۲۳۹۱:۲۳۲۸ ۰۳۳۸ ما مدلا نیا تسرهنلا باتک و۱۳۵ ۰۱۳۰ ص

 نبا ینعی ظع7هدعص6 ناونع تحت رد ییاپورا سیماوق مومعب و ؛ ۱۹+ ص قاتسرپذ

 «رسب ینعی تسا «ییا» یعب لایرسب «ری» ؛ناصید

 نیخروم هدوب هیلیعاسا ةاعد زا حادق نومیم نب هّئا دبع هکنیا ینعی ارهرقف نيا (۱)

 ارهاظ هلئسم نیا هک متنگ و دناهدوب هدرک ذخا نایلیاسا دوخ زا كش نودب روبزم

 عوجر روما نیا تایئزج و لیصافت زا عالطا یارب (۲) اتسا هاسنا لکت

 ؛ دش دهوخ روکذم نتمرد دعب هلصاف الب اهنآ یماسا هک یتکب دوش



 ۳۳۵ ۱۵۲ ص ؛تافاضا و یثاوح

 هراشا زا روبزم نیم توکس هک تنگ ناوتیم نینبو عطف روطب ابیرفت

 فشاک حادق نوه نب هّلا دبع مان درج ندرب زا سس تالیصفت نیدب

 رد رم نعک بنیلأت نرامز هک ره ّ نرف رخاوا ات هک تسنیا زا

 رابعب و تی روهشم هیلیعسا رثاود زن اشن و مان نیا اب یک تسا قوف
 اب هدوب لشن نشن عارتخا تقونا ات زونه جادق نوج نب هّلا دبع هناسفا یرخا

 ؛تسا هدوب هتفاین یماک ر اشتنا زونه هدوب هش مه رگا

 ینیوزق يا دبع ینعب (۱۳ ص) هلاقم نیا ردص رد روکذم یشحم هجا ما و
 نومم نب هّلا دبع نیا دیاش هک هداد لامحا انکناهج رب دوخ هیشاح رد

 یحادف نوبم نب هّلا دبع ریغ دننادیم دوخ ةعد زا اروا هیلیعسا هک مادق
 ۰ تسا زوکذم ناشیا ثیداحا دیناسا و هیماما لاجر بتک رد هک دئاب

 رد هک دون ضرف دیاب نیارب انب اریز تسا یدیعب هداعلا قوف لاعحا
 ره دناهدوب رفن ود مالسلا هیلع قداص رفعج ماما باحکا نییام دحاو نآ
 وا شرگیدد یاما یجیش ابد ۲1 کی جادق یوم نب لا دبعب موسوم ود

 تسین لیشوپ ی تبارغ و لاعحا نیا فعض و « هیلیعسا ةاعد

 «یلاعت هّلا ءاش نا دون مهاوخ ثحب عوضوم نيا رد ایناث ام و

 جادق نوبم یب هّلا دبع باب رد تعاج و تنس لها نیخزوم لیع

 دبع وبا دننام ۳ تنس لها نیخزوم زا یضعب هک دانامن ینخم

 یولعلا نیسحما نب لع نب دمح نیس 3 و یفوکلا یئلا مازر نب هل

 دعب ناشیا 1 ی و نسح وخا فیرشب فورعم ینشدلا

 . روک ذن رفن ود نیه بوک ناشیا هه نع ذخأم لو) دش دهاوخ روکذم نیزا

 زا دناهدرک تیاکح حادق نومم نب ها دبع هراب رد بیت سب یروما (دنا

 دناهدوب لص# سوجم و یاریا ودره حادقلا نو یرش و اتو کا لیبف

 قاد سب یدرم دوخ یو و (۱هیناصید هیونث هقرف زا زاوها یبس زا

 ناصید نیاب فورعم یدرم عابتا بوش یاراصن قرف زا دناهدوب هفرف هیناصید )۱(



 ۱۵۲ ص « تافاضا و یشاوح ۳۳۰

 ۰ خرم و تا لا نیا دییاترب هیوق نیارق را و
 : دناهتسپ زیم اب 9 یریت دصبن دودح رد هک ها و للم نینلوم و

 نسحا وبا و ةعيشلا قرف باتک بحاص (۱)یتخونلا سوم نب نسح لیبق
 بحاص یدوعسم و نییمالس ینالاقم نایک تعاص فورعم ۲) یرعشا

 دبع مسا رکذ زا اقلطم و یکی فارش۷ و هینشلا و (۳بهذلا جورم «
 تخن رد و یسا و یسا چیهب وادبا و الصا و 5 ادق نوهس نب هل

 شل بع مقاولا خازگکا و 1 ۱ دناهدربن رب وزا ییان یناونع چاه

 3 هتشاد ۳ هلیعما ی سی 2 د ِ نب هل

 قافتتیطب ) هارد . ون

 تارتف نیدب هراشا یندا زا واکجنک قفح نینلوم نیا عیج توکس هتشاد

 اصوصخ و «تشاد داوخن یلبحم و یجو چیه وا م رک نوا

 رکذ رب روصتم باتکنا عوضوم لصا دوخ کیو ام ۹

 حرش و هیلیعسا هنلتخ بعش فصوب مجار ًارصحنم با هحفص ۵۰

 زین روکذم فلوم و «تسا بعش نا زا یکی ره 1 تایئزج
 س رحبت و 4 ۳ 9 تسا 2 کنانچ

 ۲۱ ص ةصالخ رد همالع جرصتب یو تسین مولعم وا تافو 1 )1(

 عوجر) تسا هتسیزیم («اهدعب و ةئاهعشتلا لوفا») نسب ی نشهب یدنا اب دصیس دوذح رد

 نا دف واصات هتس رد شوت (0) «(جی ص ةعيشلا قرف همدتب زبن دوش

 زکاسع نبال یرعش۷ نسجما يا مامالا یلا بسن ابف یرتقفلا بذک نیببت) لاوقا "اب

 رد فلت دوخ جی رصتب بم ذلا ج ورم فیل ات هرات )۲( «(۷<۱ ص قشمد عبط

 هیبنتلا بایک فیت جرات 3 تینا شش و س و دصبس تب رد بادک نت

 «تسا هدوب جنپ و لوس ال .هتلارد ۰ و ۲۱۲ ص رد تا دوم جرصنب فارشالاو

 «روکذم باتک راهچ ره لاجرلا ءاسا تسرهنب دوش عوجر (۶)



 ۳۳ ۱۵۰۲ ص ( تافاضا و یشاوح

 خیراوتلا عماج رد نیذلا دیشر و اجنیارد ینبوج هکنانچ ناشیا یلو ۲۱) دنرمشیم

 ةاعد زا و دوخ بهذم ناکرا زا اروا دناهدون لقن ابا دوخ بتک زا

 یطق لیالدب یباس لصف رد نوچ و «۲۱ دنرادنپی هیلبعامسا ٌهتیرط گرزب
 نوع نب هّلا دبع هک مدوف تابثا تسین ار نانیف اردیدرت و کلش هک

 اب ییاستنا و یطبر هوجولا نم هجوچیبب و هدوب هیماما هعیش صلخ زا حادق
 دبع اشیا هکنیا ینعی ارنایلیعسا یوعد نیا سپ هتشادن هیلبعاسا هفیاط

 یر لا سم زا و دو شک ناب
 دز روح رام .دنناب) ءرقف نیا هک دریغ دیره ۱ رب لمح:دپال .دیرش

 و درادن یخیرات كردم و تسا هناسفا لکب (هفیاط نآ جی تایورم

 . بهذم ساسا دناهتساوخ هک هدوب نيا دبال هناسفا نیا عضو زا ضرغ

 ۱ فیراعم زا یی رابتعارو یربا دم ار

 نا بل و ها هل هل فرخ ول رد کیا

 هیباب ریظن ًابیرفت دنشاب هداد ء ءاکتا و دانتسا ی تسا هفیاط نآ دوخ دم

 («تسام زا» هک دنیوگ ارلع لاجر ریهاشم بلاغ هک ام رضاح رصع رد

 ماما لاوحا هجرت رد تسا هیرازن هیلیعاسا هیهم, بنک زا هک نیمجنلا روتسد (۱)

 و هدرمش ار«حادفلا نومیم» یکی ترضحنآ باحکا ربهاشم هل زا مالسلا هیلع رقاب دبح

 هلج زا مالّسلا هیلع قداص رفعج ماما لاوحا حرش رد دعب لصف رد هلصاف الب سپس

 ام رق هضن اله و تشاهدرب مان ارآحادف] نروبیم نب ها دبع وا لاجر ریماشم

 لضفلا باطخ | یا یوس [قداصلا رفعج > لاجر یا] هلاجر رپماشم نم» : : ریخالا عضولا

 () لس ینلا نوهیم نب هقآ دبع رد بیاضتا یعاض افوسلا تایخ نی یا و یا

 لیعسا نب دیح ینعا مئاقلا قسب ناک یذذلا بالا نم -) الوا نم بالا هنم

 ۲۳۳۵ قرو ۸7۵56 5008 سیراپ یلم هناخاتک هخسن نبجللا ِ «ْخْلا امهع ها یضر

 شردپ مسا رب نوچ لو هدوزنین نوبیم نب هّلا دبع مسا رب # ار حادقلا هبلک هچ رگا و

 موبوم قداص رفعج ماما باعصا زا رگید یدحا نوچ و اب لضا یقتف
 نب ها دبع ناه دارم هک تسبن كش یاج ادباو الصا هدوبن نوبیم نب ها دبعب

 ؛ یدیدرت و ههبش نودب تسا حادف نومیم

 ۱ مى



 ۱۵۲ ص « تافاضا و یشاوح ۳۳

 ةلتبم ءالجن عومش اهناف ةيفقلا نالیغ ةنباب کكيلعف نا ءاش نا فتاطلا (۱)محتف

 ناب ربدت و میراب لبقت تنغ تملکت اذا و تنثت تسلج اذا ءابنش ءافیه
 وا نم (۳)اکآرا ال هلا و هیلع هّنا یلص "یبلا لاتف حدقلا لثم اهیلجر نیب

 (8)ایارعلا یبسی نام یلا امهب بّرغف هّلا لوسر امهب رماف لاجّرلا نم ةيرا/
 نرخ ی نی دبع «(9)عرقلا اف )(  ههمج لک یی ناقوستی اناکاو م

 یبا نع حادقلا نویس نب هّلا دبع نع لاضف نبا نع یسیع نب دجح نب دما
 و (٩ءایدلا هبجمب هلا و هیلع هّلا ْلص یتلا ناک لاق مالسلا هیلع هّلا دبع
 نم و هاا ءام و مزمز ءام لضف پاب» - ( « ةنحصلا نم هطفتلب

 ها دبع( نع یرعش۷ دیش نب رضعج نع دایز نب لهس نع انیاحا
 نینمولا ریما لاق لاق مالتسلا هیلع هّلا دبع یبا نع (0حادقلا نومس نبا ۰

 هجو یلع ءامّرش ۱ اب ام هر زا ها ت تاولص
 یبتنا - (۸ ,« لا رانکلا ماه هدرت تومرضح یذلا تروهرب اف ضر

 یناکلا نم هانطقتلا ام

 مادق وب نب هّلا دبع باب رد دوب هیماما نیتعب مجار اجنیا ات
 تب هّلا دبع (عفاو یتبطب و) هیماما هعیش دننام زین 1 نایلیعما اما ۰

 مالسلا هیلع قداص رنعج ماما باحا هلچ ز ارحادق ناوچم

 « تحتتفا : ةعوبطاا یفو «یدنع یفاکلا نم ةححصم ةطوطتم ةخسن ق اذک (۷)

 « الا اکارا ال : هلعلو « لصالا ف اذک (۲)
 ءاب اب «ابارعلا» : طخ. هخسن رد و «ةيناتعا ةاتاا ءایلاب ةعوبطلا ین انک (0)

 ایفا بتک رد ارهلک نیا - « ةدحوم

 9 ۲ ج قاک عورف زا حاکشا باتک ()

 _ یقعب ود ره ةدودم لا و ةذَحوم .*اب دیدشت و هةلپنف لاد مضب 2 ی یو

 هر ج یفاک عورف زا ةمعطألا ۱ تا
 حادقلا نبا : یباچ هخسن رد لو « ةطوططا یف 0

 ۱۸۷ ص ۲ ج فاک عورف زا ةبرشالا باتک (۸)



 ۳ ۱۵۲ ص « تافاضا و یشاوح

 نع مادنلا نوبس نب ها دبع نع یرعش دی نب رنعج نع دایز نا
 رییک لجرل لاف هیلع هّلا تاوص ایلع نا مالّسلا ابهیلع هیبا نع رفعج یا

 باب » -- ۲« كنع جم نا هثعبا ۶ الجر زن نا تثش نا طق جم |

 رفعج نع دایز نب لهس نع انباعتا نم ةدع «ةلاَصلا ةجوُرلا هل قفو نم

 ۰ هیلع ها دبع يپا نع حادفلا نرو نب ها دبع نع یرعشالا دجحت نا
 دانتسا ام هلا و هیلع هّلا یلص یا لاف لاق مالسلا میلع هئابا نع مالسلا

 اهللا رظن اذا هّرسن ةبلسم ةجوز نم لضفا مالسا دعب ةدئاف لسم ژرما

 باب» - ,«۱۲)هلام و اهسان یف اهنع باغ اذا هظفحت و اهرما اذا هعیطت و

 نب رنعج نع دایز نب لهس نع انباصا نم ةدع «ةبطخ ریفب .جوزتل
 ۱. مالسلا هیلع ها دبع یبا نع جادقل نوه "نب لا دیعا نت ی

 لک اي ۲۳اّقرع قرعتی وه و جوزتی ناک مالسلا امهیلع نیسحما نب "لع نا
 ها رنغتسب و هلا و دجح یلع ها یلصو هتل دمحلا لوقی نآ یلع دیزپ اف
 اذا مالسلا امهیلع نیسحما نب ْلع لاق 2 هّلا طرش یلع كانجوز دف و

 نب نیسحما «لاجرلا نم ةب ۷ وا باب» - ,۲ « بطخ دتف ها دم

 اه نب رفعج نغ اعیج هیيا نع مهاربا نب و هی و ی

 مالسلا هیلع ها دبع با نع مادتلا نوه نب ها دیع نخ یزمش۷) دی

 (*) یه اهدحا یبسی نالجر ةنيدلاب ناک لاق مالّسلا مهیلع هئابا نع

 اذا عیسب هلا و هیلع ها ىلص ها لوسر و لجرا الاقف (*)منام رخ و

 نیا دوشيم هظحالم هکنانچو - ۰۲4۱ ص ۱ ج قاک عورف .زا ما باتک (۱)

 رنعج ماما ردپ دیجم ماما ینمی رنمج وبا زا حادف نومم نب هّلا دبع ارثیدح

 هدرک گرد زین | وا رصع هک دوشیم مولعم سب حنا هدون تب ؛اور مالسلا اهبیلع قداص

 9 ص ست فاک عورف زا حاکا باتک (۲) ؛نتیشا هدوب

 « (سوماق) ههحلب مظمل شیصاش هةّرمتک ملا نم هیلع ام لکا مظعلا قّرع )۳

 رهاظلاو « عفرلاب لصالا ف اذک () ۰۱۷ ص ۲ ج « ضیا «ج اکیا باتک (4)

 ( تیه هدام رد برعلا ناسلب دوش عوجر سس « نیم بصن



 ۱۵۲ ص ؛تافاضا و یاوح ۳1

 ۱ ۱ یر المال هرخ ی زجا یم هلام لا قلخ نم

 الت 7 نابتسلا ملسلا ماعطا ةرفخاا تابجوم نم لاق  نیلاعلا تیر ها
 اتیکسم وا ةبرقم اذ امینی ةبنسم یذ موی یف ماعطا وا لج و ٌرع ها لوف

 دا نع یجب نب دبح «هل سخت ۵ نم نا باید - ,(۱)«ةبرتم اذ

 : نع مادقلا نومم نب هّلا دبع نع لع نب نسحا نع یسیع نب دیح نبا م

 فک باحسلا نا اک ةباج5۸ فک ءعدلا لاق مالتسلا هیلع ها دبع یبا
 نع دایز نب لپس نع انباا نم ةدع «مرکلا مارکا باب» - ۲۳ «رطلا

 هیلع هّلا دبع یبا نع مادقلا () نب لا دبع نع یرعش۷/ دیحم نب رنعج

 امهنم لک یقلاف مالتسلا هیلع نینمزلا ریما یلع نالجر لخد لاق مالسلا

 دعقا مالسلا هیلع نینمولا ریما لاتف رخا۸ یا و اهدحا اهیلع دعتف ةداسو
 و هیلع هلا یلص هّلا لوسر لاق لاق 7 رام ۷۸ ةمارکلا ییأی ال هناف اهیلع
 نع دمح نب "لع «كاوسلا باب» - ۵« هومرکاف موق مزک کاتا اذا هلا

 دبع نع یرعش۷/ دیح نب رفعج نع اعیچ هیبا نع مهاربا نب ْع و لهس

 ۲ ع هقا اص هقا لوسر لاق و لاف ایم ریغب ةمكر نیعبس نم لضفا ۰

 نا باب» - ,69) «ةولص لک مم کا وسلاب مجرمال یتما یلع قشا نآ الول هلا

 دایز نذ لهس نع اتباحا نیم ات دوز عراصم عفدت فورعلا میانص

 دببع ييا نع ادقلا نویس نب هّلا دبع نع یرعش۷ دیحم نب رفعج نع

 - ۲۷« ءوسلا عراصم یقت فورعلا عیانص لاق مالسلا مییلع هئابا نع ها

 لهس نع انباحا نم ةدع . هریغ زهج هندبب جحما قطب | نم نا باب» ۰

 ۵۱۸ ص اعدلا باتک « ضیا (۲) ۶۱۰ ص باتک نامه « اضیا (۱)

 47۲۰ ص ةرشعلا بانک « ضیا (4) ««نومم» هملک نودب اذک (۲)

 ۸ ص ۱ ج ۱۳۱۵ هتس نارهط عبط « یفاک عورف زا ةراهطلا باتک (۰)
 ۱۹ ص ۱ ج « ضیا ةکزلا باتک (1)



 و

 ۳۹ ۱۵۲ ص «تافاضا و یشاوح

 نتدرتربتعم و ۲ نیرتیدق زا ینعب ینیلک بوتعی نب دیح یناک باتک

 :فثه قو مئانب رکذ هنون ضح ماهدون طافلا هعبش ُهعبرا لوصا

 ینیلک بوقعب نب دبح یناک باتک زا لقن

 نع دایز نب لپس نع دیح نب ص۰ اذت و ملاعلا لاو بتای#

 « لا دبع یبا نع حادتلا نو نب لا دبع نع یرعشا) دیح نب رفعج

 بای» -(۳)««ةلتسلا هحاتنم و لنق معلا اذه ْنا )لاف لاق مالسلا هیلع

 نع یرعشا) دبح نب رنعج نع دایز نب لهس نع دمح نب یلع «رداونلا
 ءاج لاق مالّسلا مملع هئابا نع ها دبع يیا نع مادتلا نومس نب لا دبع
 لاق معلا ام ها لوسر ای لاقف هّلا و هیلع ها یلص ها لوسر لا لجر

 ۱۰ لاق هم ۶ لاق ظنحما لاق هم  لاق عاتس۷ لاق هم 2 لاق تاصنا#

 نم ةدع «ةقعلا باب» - 64۱« هرشن لاق هلا لوسر ای هم 7 لاق هب لملا

 نب هّلا دبع نع یرعث۷ دیحم نب رضعج نع دایز نب لپس نع انیاحا
 لوقی نینمولا ریما راک لاف مالسلا هیلع هّلا دبع یا نع حادقلا نوهم

 نع انباا نم ةدع «قلخما نسح باپ» - ,۲9)«فانعلا ةدابعلا لضفا

 س حادقلا نومس نب لا دبع نع یرعش۷ دیح نب رنعج نع دایز نب لپس
 ربخال و فول ام نمولا نینمّولا ریما لاق لاق ماللسلا هیلع ها دبع یبا نع

 نع انباحصا نم ةدع «نمولا ماعطا باب» - 00« فلوی الو فلأی ال نهف

 حادقلا نوجس نب ها دبع نع یرعش۷ دمح نب رنعج نع دایز نب لهس
 ا* دحا ردی م هعبشی یتح انمّوم عطا نم لاق مالسلا هیلع هّلا دبع يبا نع

 « دادغبب هدوب ۱ انس رث قاک فو نیک ترس نب دمح رنعج وبا تافو (۱)

 « لاف رارکتب لصألا ف اذک (۲)
 4۲۰ ص لیجما و لنعلا بانک ۰۱۲۱۱ ٌهتس زیربت عبط یفاک لوصا ()

 و نابال باتک « ضیا (0) ۲ ص لهخما و لقملا بانک « ضیا (4)

 ۲۶۹ ص باتک نام « ضیا () . 4۲۸۷ ص رنکلا



 ۱۵۲ ص «تافاضا و یاوح ۳۱۸

 ال نم و ینیلک یفاک لیبف زا زین هعیش ثیداحا هربتعم بتک مو رد هرتف
 هریک ثیداحا اهریغو یسوط خیش بیذهع و قودص خیش هیقفلا هرضج
 دیناساب مادق نوچم نب ها دبع ز 3 سک نا تا تلخ رپ عزوم هعاونتم

 ۲ اب ال ی یا دی وا هک دناهدرک تیلور حیعص لصتم

 ۱ رک باتک رد طقفو ؛تسا هدون تیاور قداص ترضح ه

 تسا دوجوم لییق نیا زا شیب اک ثیدح هاجنپ و دص بیرق نآ عورف و
 جارختسا روبزم باتک زا هناگادج ارثیداحا نآ عیج روطس ار هک

 رصاعم و دوصتم ؛داد دهاوخ تسدب ابا زا هنومن الیخ و هدومن

 ةاور هلج زا یو ندوب و قداص رنعج ماما اب هجرت بحاص ندوب

 زا هکلب ت تسا هعیش لاجر بک جاجا طقف هه ترضعا زا هعیش یفررضم ۱:

 دانتسم هرتف نیا جوتو و تجارض لاک رد زین ناشیا ییداحا ها

 هجوچیپب و تسا زرح یلکیو خیرات ت ةو تاملسم ز زا هلئسم نی
 تابتثا رد ام رارصا , و ۱ ساب

 زا طقف تسا 0

 مهاوخ رکذ لیصنتب نیزا دعب هکنانچ ارنیخژوم زا یضعب هک تسا تباب ۰
 ۲۰۱, هداد تسد یبرغ تاهایشا هچرت بحاص رفع صوصخ رد درک

 8 دناهدریش یرجت مّوس نرق رخاوا یتح هکلب و طساوا لاجر زا

 وا رصاعم هک ینک سپ هداد یور ۱4۸ هتس رد قداص رثعج ماما تافو

 8 دس ید لاس هاجن و دص لا دص زاب هک ی تسا نکم هنوگچ هدوب
 « دشاب هدون تسیز تر تافو ۰

 هلا دبع هبورم ثیداحا عون زا یسایقم ۸ هکنیا یارب تعولا بسح ام و

 برشم و هقیلس زا ینازیم هجيتن رد و قداص ترضح زا حادق نوبس نبا

 هلساس ۸ و را تمدن روکذم نویس نب ها دبع ینعی اهنا یوار راکفا و
 اب حادق نوج نب هّلا دبع ندوب رصاعم نض رد و ثیداحا نیا دانسا

 زا هک ار ثیداحا نیا زا دن البق ددرک ین حوضو وحنب قداص ترضح ۰



 کا

 ۳۱۷ ۱۰۲ ص « تافاضا و یئاوح

 فو دیزتلاب لوفی نوجم نب هّلا دبع ناک لوقی یسیع نب دی تعس لاق

 ( « فعض قیرطلا

 ی هک هعیش لاجر بی و زا كليچيه رد دوشیم هظحالم هکنانچ و

 فاسا هک*هفیاطنا لاجر بک رتناس رد نیتچه ر) دش لقن اما #۳

 ه لقن زا ماقم قیض هطساوب و تفای ی قبس لصف نیا لّوا ِ اهنآ

 زا هراشا و یرکذ الصا و اقلطم (دیدزگ رظن فرص اهنا تارابع نبع

 رج وب تسا لشن هدوب هیلیعسآ هقرفب بپسلنم مادق نوه نب هللا دبع هکنیا

 ناونعب ت هن و ةيانک هن و عزا و هن او ات هن و اب رصت هک جولای

 هجرت بحاص رگا هک تی ۳ رم ی لوف لقن

 ۱۰ الب هعیش لاجر نینلذم عیج یلطم 5 قلطم تیکس یا هدوبی هلیعسا 4 هقرذ 1

 د وب ده اوخ نیا بیا زا هرثف نیا گذرا نیرخأتم و نیمدقتم زا انثتسا

 صوصخم «دومن ناوتین رّوصت نا یارب یرذع و یلیلعت و یلبح هجوچیپب و
 تروص رد ةاور به ذم رک ذب ضرعتب هنیاطن | لاج ءایلع دب دش دقت اب

 ۱۵ یوار به ذب جرصت اتثتسا نو دب و اس کتسا یراج نيارب ناشبا تداع

 «ةنقاولا نم» اپ «یرتب» اب «ٌیدبز » اپ «ثیطف "رالف» ًالثم دیگ و دنیامن

 نیبام هلوجم تاربیعت زا كلذ وحم و «عانترا هبهذم ین » ای «لاغ» اب

 نوج نب هلال دبع بهذم رکذ ۸ ناقفا توکس درج دوخ سپ « ناشیا

 نیقی و عطف وحنب هدوب هیماما ٌهعیش هقرف ریغ زا وا هکنیاب هراشا مدعو ادق

 ۲. هیماما هعيش هرمز زا ناشیا رظن رد هجرت بحاص 9 ۱ یننآ فشاو

 و هلیعاها هفیاطب ملوخ قلا نیر طب و السا و و

 1۳ هتخادن و و هاوخ

 لا دبع ۳ هعبش * لاجر ی یاجا هک متنگ - ید ریش

 1 و 0۳۳ هدوب تر ۱



 ۱۵۳ ص « تافاضا و یشاوح ۳۹

 دیبع نب دمح نب رفعج انئدح لاق یسیع نب دیحم نب دما انثدح لاق

 «اهب هنع هل

 (1) ۱۹۷-۱۹۸ ص هتکلک عبط یسوط خیش تسرهف زا لقن

 نیا نع دیح نا نبآ هب انربخا باتک هل جادقلا نو نب هل .كیک و

 ۱ دح نع سنا تلصلا بی ها دّیع بلاط یا نع راتضلا نع دیلیلا و

 (7)لا دبع نب دبحم نب رفعج نع دمح نب دما نع لا دبع ني دعس

 دبحم نب ةزمح ۲۳ نع یلع نب دمح اضیا هاور و «نوجس نب هّلا دبع نع

 ؛«نومم نب هلأ دبع نع هیبا نع مهاربا نب یلع نع ٌلع نب دمح و یولعلا

 1 ۱ ۱ دا لق

 ۱ شرم ی لا دبع ۱ نو

 یبا نع نوجم نب هّلا دبع نع طامتلا دلاخ یبا نع یبجب نب ناونص نع
 لاق ةعبرا نحن تلق کی معنا ک نومم نبا ای لاف مالسلا هیلع رفعج ,م

 .هسفنل هنم ةداهش هنال ةلادعلا دینی ال اذه و .ضرا تالظ یف ها رون نا

 ۱ نی لیربج نع یشکلا یر و ؛یتاجنلا هلاف ام لعدامعا۷ کل

 یرایسب تادایز و تاقاحما خغیش تارابعت طسو رد ابئاد باتک نيا عباط نوچ (۱)

 دوخ لصا هدرک فذح یلکب ارتاقاحا نا عیج اجنیا رد ام هدومن هوالع شاجن لاجر زا

 « دون لقن لاقلا جم رد باتک نامه زا تالوقنم اب نا ٌهلباقم زا سپ ارخیش ترابع
 ار<نيا » هلک (4) « نب : لدب هخسن (۲) ( لا دیبع : لدب هخسن 1

 ۶ هام 1168 ییراب لم هناخاتک لطخ هچن رد لو دراد یپاچ هضن.رد
 دراد ۳۹۵



 ۱۰ ۱۵۲ ص ؛ تافاضا و یشاوح

 ۲4۷ ص ینبب عبط یک لاجر زا لقن

 طاّفلا ماص دلاخ يبا نع یبجب نب ناوفص انئدح لاق حون نب بویا ینئدح

 ک نومم نبا ای لاق مالسلا هیلع (7)رفعج يبا نع نوه نب هّلا دبع نع
 ه لیربج «ضرا تایلظ ین رون نا اما لاف ةعبرا نحن تلق ةُکب تن

 لوفی نومم نب ها دبع ناک لوثی ینیع :نب دین رتتعس لاقف دا نا

 (« (؟)دیزتلاب

 ۸+۱ ص ین عبط ۲ یشاجن تسرهف زا لفن

 حادقلا یربی موزخم ینب لوم حادقلا دوس نب نرومم نب لا دبع»

 ۱۰ نع وه یورب و مالسلا ابهیلع *هّبا دبع یبا و رفعج پا نع هوبا یور

 هلا و هیلع ها لص ینلا ثعیم باتک اهنم نمک هل دک یک و لا دبع یی

 وبا رهاط نب دمحا نب "یع انربخا «رانلا و ةنجما ةفص باتک هرابخا و

 ها دیچ نب ددعن اند لاق یا خادم ادندج لاک زنا تا

 لاجر نینّلیم *امدق زا یّثکلا زیزعلا دبع نب رع نب دّبحم ور وبا ینعی (۱)
 نافاح تب لطف زا هطسام هلپ الاد نو لو تب مرا یر تاقب اس و
 رد دوشیم مولعم دکیم تیاور (۲۲۱ ص ینک) تصش و تسیود دودح رد یفوتم

 ؛ تسا هتسیزیم سپ و شیپ یدنا اب یر دصیس دودح

 دیلک هک دیرت هلک زا دوصقما (۲) «مالسلا هیلع رفاب دّبحم ماما ینعی (۲)

 یناهبهب رقاب دبح اقآ دین مولعم قیقجتلا لع دشاب تسن |وتیم تالکشم زا یرایسب ّلح

 هک هدرک لقن لّوا یلجم دوخ دن ۲۱۳-۲۱۲ ص لاقلا جهنم رب دوخ تاقیلعت رد

 روکذم یناهبهب ینعی وا ِ یلو هتفرگیم هیدیز تهذب لیام ینعب اجنیا رد اردیزت وا

 "لع نب دجا سابعلا وبا ینعی (4) ؛ تسا یرایسب لْمْأت هیجوت .نیرد دیوگ

 تسرف دوخ رد لو « لا جهنم ف ام لع +9۰ ةتس یشوتا شاجنلا سابعلا نب دجحا نیا

 «مالْتلا هیلع قداص رفعج ماما ینمی )٩( ۰ «تسا ما +۱۳ هتس رکذ ۲۸۹ص یشاجن



 ۱ ص ؛ تافاضا و یتاوح ۳۱

 رون یفاق نینمّواا سلاج و «(7) لح همالع هصالخ و ,(۱)یشاجن تسرهف و

 ريم لاجرلا دقن و «(4)یدابارتسا دمح ازریم لانلا جهنم و «(۲)یرتشش ها

 )یشاکلا نسحم نب یدللا لع دیح حاضبا دضن و «(*)یشرفت ینطصم
 نیمح ازریم حاح لئاسولا كلردتس و ۰۱۳ یرثاح یلع وبا لاثلا یهتنم و

 هیلع تا ماما باحا هلج زا | ۳ نوع نب هّلا دبع «۲/) یرون «

 دبع اروا بسن و دناهدرش ترضحنا زا ثیداحا ةاور هرمز زا و مالسلا

 طبض موزخم ینب یلاوم زا هکم لهازا لا حادقلا دوس۷ نب نوجس نب ها
 جادقب تبسانم نیاب و هدوب شارت ربت و رگربت یو هک دنا هتنگ و درک

 هلصوح زا هعیش لاجر بتک میج تارابع لقن نوچ و (*)«تش فورعم

 نت هس ودکی صوصن لفنب ارهنومن تسا نوریب یشاوح رصتخم نیا شیاجنگ
 : مئافیم راصتقا ناشیا نیربتعم و امدف زا

 ۰ ۰ 2 یدرپزب رفاب دی ۰ یو دوشیم مولعم نا زا هک هدون تیاور

 هراشا چیم حوضو تیاغ زا ایراصتخا تیاغ زا یسوط خیش تسرهف رد هکنا ۳۹

 ۳۹۷ ص ۱۲۱۷ هتس یعبب عبط () « نشن وا رصعب

 (5۳,ص.۱۳۱۱ هتس نارهط عبط (۲) « ۱۵۸ ص ۱۳۱۷ ٌنس یثبب عبط (۱)
 ۲۱۲-۲۱۲ ص ۱۲۰1 هنس نارهط عبط (4) « منش سلج ۱

 رد ۱۳۷۱ هنس هتکلک عبط () ۲۰۸-۰۳۰۹ ص ۱۳۲۱۸ هتس نارهط عبط (0)

 ۱۲۰۲ هتس نارهط عبط (۷) ۱۹۷-4۱۹۸ ص یسوط خیش تسرهف تاحنص لیذ

 حادقلا» ٩ 1۱۹ ص ۲ ج ۱۳۲۱ ٌهتس نارهط عبط (۸) ۱۹۳-۰۱۹4 ص

 هلوق ینعم لوقا « حادقلا یربی ناک ةلمهلا *حما و ةددشلا هلبهلا لادلا و فاقلاب

 حدقلا جیم حادقلا و ۱ یری شیر اط لمعی و اهحلصی و اهتحنی ناک حادقلا یربب ناک

 ((۱-۷٩۱۹۸ص حاضیالا دضن) «هیف] هلصن بری و شارب نآ لبق مهسلا هد یک

 ةعو زا ارهجحرت بحاص دما ده)وخ هکنانج تعاج و تتس لها بنک بلاغ رد

 ۳۳ یا زا فارا اروآ لصا و ناصید نب نومیم نب هقا دبع اروا بسن و هیلیعامسا

 رسفت مس ضارما بیبط ییعب لاک یعت وا تیسن رد ار« ادق» ًامومو هعاکت

 « دنا هدرک



 ۱ ۱۵۳ ص « تافاضا و یئاوح

 :اذه وه و ؛ دوزفا مهاوخ نآ رب اردوخ تاظحالم یضعب سپس هدرک لفن

 هکاریز تسا حرص بذک وا ردپ و نو نب هل دبعب تبسن نيا»

 رینکت و هیلیعایسا زا دنرازیب تعامج و تنس لها هکنانچ هیماما هعیش یابلع

 نادب زین مملع ها ناوضر هعیش یاع دنیانی ناشیا ییسفتو لیلضت و
 ه لاجر بتک هک هیماما یابظعو دنناشیاب نابستنمو ناشیا رکنم و دنروتسد

 دیناسا فیعضت و حیحصت و ةاور لاوحا مالعتسا یارب زا دنا هتشون

 ناشیا زا كيچيه باب نآرد دهج غارفتسا و طبض و عبتت لاک اب رابخا
 خیش لب دنا هدادن تبسن (۱)روکذم رماپ روا ردپ و نومم نب ها دبع

 تبسن دیزاب ارّلا .دبع وا هک تسا هدرک لفن هیماما یابع زا یضمب زا یک

 ۱: اب دراد قفع تفعض لف دن زد کنن اپ یشک خبش لفن و تسا هدادی

 ها ناوضر هیماما لاجر بتک زا هچنا اضیا و « دنکین هضراعم یشاجن یقیثوت
 هیلع قداص رنعج ماما نامز زا دعب ها دبع هک تسنیا دوشیم مولعم میلع

 دیاشبم و «دوب دنایتی هیلیعسا ةاعد زا هنرگچ سپ تسا هدوب تناغ مالسلا

 حادق نومج ني هّلا دبع ریغ وآ ردپو روکذم حادق نوجم نب لا دبع هک

 ۱5 گنروک ذم نراشیا یداحا شینابا . هیلابآ لاو بکند وا را اف

 «یهتنا « هّلا تیا ینیوزق ّینلا دبع «ملعب هّلا و دنشاب

 یاب و سا رکذم لصاف ی بقا یخ رگ

 همانا هیت رب 3 تو و نم دا یا تا هنیمز هکنیا

 رگید فرط زا تعامجو تنس لها نیخزوم زا یمج و هیلیعسا و یفرط زا

 ۲۰ وا بهذم و هفیرط و جادق نوع نب هّلا دبع بسن و لصا صوصخ رد

 : لیذ لیصفت رارق زا تسا یبظع فالتخا وا رصعو

 «()ینک لاجر دننام (۳)اشتسا الب ایرفت همیش لاجر بتک موم رد
 دنا هدوب هنیاط نا ةاعد زا و هیلیعمسا هفرف زا ناشیا هکنیا ینعی (۱)

 حادق نومیم نب هّلا دبع زا ینیدح یک لاجر رد هک تسنا یارب «ابیرفت» دیف (۲)
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 ۱۵۳ ص «تافاضا و یثاوعن ۱ ۳۷

 نب دیح هیخا نبا فاخ ظاکلا سوم ناک عادخ نيا لاق و دادفبب هربق

 لاف و سابعلا ینب . نم ناطلسلا یلا هب یسلا كرتیال وه و هربی و لیعمسا

 ظاکلا یسوم هیع عم قداصلا نب لیعسا نب دبح ناک یراخبلا رصن وبا

 نب دم یس زاجحا دیشرلا درو الف قاف۸ یی هتعبش یا سلا هل بتکی

 امهلا یی نیتنیلخ ضر۲۸ یف نا تملعا لاقف دیشّرلا یا هیمب لیعما
 هرارسا رهظا و رفعج نب یسوم لاق نم و انا كليو دیشّرلا لاتف جارخما

 دیه ن ر کاله تم ناو هنبح رو مظاکلا یسوم یلع دیشرلا ضبقف

 هیلع اعد و دادغبب تام و قارعلا لا هعم جرخ و دیشرلا دنع لیعسا نبا

 یبتنا ۲ «هدالوا ین و هیف هّلا هباجتسا ءاعدب رفعج نب یسوم

 الوا هک دوشیم ۳ یو رد هروکذم خیراوت نیب هسیاقم زا سپ

 بسح رب لیعسا ن شاهداز ردارب زا لاس تنه رفعج نب یسوم

 مایا مان ابیرفت رعج نب یوم هکنا  اینات و « تسا هدوب رتکچوک نس

 زمن دنیاش م) تافو وز دف - ات دنچ یا تدالو هنس زا دوخ تایح

 ؛تسا هدوب رصاعم لیعسا نب دبح اب (تافو ات

 نایعاد [نایلیعاسا ینعی] ناشیا نایمرد»د ۲۳-۲ س ۲

 ؛« نوعم نب ها دبع وا رسپ و دوب حادق نوه نانیا زا کی هک دنتساخ

 دوشیم مولعم هک ءارق لضافا زا یی ٍقب یلصف ج هخسن هيئاح ر د اجنیا رد

 الیذ ارلصف نا نیع ادا اع و اتما یاطتم هدوب هیماسا هعیش نیماطم ز :ا

 ۱6۲-۱4۲۵ قرو هتعطع 2091 سیراپ یلم هناخماتک هخسن بلاطلا ةدع (۱)

 رنعج نب یموم زا لیعسا نب دبح تیاعسب عجار ینعب نوبضم نیمه تبع زن رگید یربخ
 ۱۳ ص یک لاجر رد لیصافت رد قالعخا كدنآ اب لو دیفرلا نوره دزن رد

 3 اهنصا جرفلا وبا نیییلاطلا لئاقم رد یلو « تسا هدش تیاور ۲1۷ ص یفاک لوصا رد و
 ) تاعس نا تیاکح ۲۷۳ ص دینم دانرا و 2۳ ص اضرلا رابخا نوع و ۱۷+ ص

 یکم و « لاحما هقیت لعا ها و دنا هداد تیسن لیعما نب دنبحم ردارب لیعمسا نب "یلعب

 0 گداو ااخ دسح و ۱ کكشر نا ًاشنم و هتفاد تیعقاو و ود ره تننآ

 ی
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 ۱۳ ی ی ترم دا ۹

 ۱ ۱۵۱ ص « تافاضا و یئاوح

 تشذگ ۲.۹ ص رد هکنانچ لیعسا تافو هک مثوگ ارلامجا نیا نای
 و هدوب ۱4۵ ای ۱۳۸ ای ۱۳۲ تاونس زا یی رد ةاور فالتخا نیس نب

 رد وا تافو و ۱۳۸ هنس رد نیخزوم هماع لوقب رفعج نب یوم تدالو

 ْعراوت هظحالم زا سپ ۰۱۸۴ هس رد دادفب رد دیشّرلا نوره سبح

 رع لیاوا زا یلیف رادقم زج ماکلا یسوم هک ددنویپ ی حوضوب هروکذم

 لیعسا تافو تقو رد یو هچ هدوبن رصاعم لیعسا دوخ ردارب اب اردوخ

 ه.۱ لا 2. بیرق و هتلاس هنه زاکا دح اب هلاس هد اب هدوب هلام جنپ

 یکی ابیرفت یو رصع یرخا مرابعب ینعی هتسیز وزا دعب زین رگید لاس

 «تسا هدوب عقاو لووما ید زا دعب

 هنس رد ۷ نیمجنلا روتسد جرصنب یو تدالو لیعسا نب دبحم اما و

 و 4 لا ظاکلا یوم تدالو زا لبق لاس تنه یعب هدوب 1

 داتنه و دص هنس ات ارهاظ لو دماین تسدب یئاج رد خیلب صعف اب هچرگ

 هدوب تایح رد رشت نب سوم تافو زا لبق لاس راهچ ات هن و

 ماما زاجح دوخ هرغ رنس رد دیشرلا نوره ۳ لاس نيا رد هچ

 سوبح ای رد و درز دادغبب دوخ اب و هتف ۱ رد 13 یوم

 ةدع بحاص تیاور خجرصب و ؛تفای تافو مس تب رخ نا رد ی دوم

 باسنا ءایلع نیربتعم و تافث زا هک بلاط ویا لا است رو تلاطا

 دم تیاعس هجیتن رد مالتسلا هیلع ظاکلا یسوم ماما سبح و فیقوت تسا
 : اف ام صن ۱3ه دیک لا یراره دزن رد ورا هد نیا وا

 و ةينوملا ماما وه یدییعلا فرشلا خیش لاتف لیعسا نب دبح اما»

 قف دلو «هبع هّلا یضر قداصلا فلختا و ماتلا عبیاملا لیعیسا نب دجحم انالوم» (۱)

 عبس قداصلا هدج لاقتنا موی هنس و ةئام و نیرشع و یدحا ةنس هجا یذ رفع ثلاث

 ؛(۲۲۶۵ قرو نیبجللا روتسد) « ةنس نورشع و

 1ج) ۱۸ ثداوح رد رپ ۸ نبا و ۲۱۱ ص فاک لوصاب دوش عوجر )۲(

 ۲۵7 ص ۲ ج ناکلخ نبا و 17 ص



 ۱4۷-۱۵۱ ص « تافاضا و یثاوح ۳۹

 یحطب هن تسا یحطف هک هلک نیا طبض رد ,یحطف ۸ س ۱۷ ص

 خسن مو رد هکنانچ یجطفا هن و تسانکناهچ خسن رد هکنانچ یجطبا اي

 كش یاج چه دوشیم نهاشم ۲۲ یپاچ و یطخ زا یناتسرهش لحن و للم
 و ءاثلا حتفب (۲) (حطنلا » 2۹ قرو و 3 داتتلا لاف ۹

 اذهب روهشلا و حطف9 یلا ةبسنلا ننه (۳ ءاحما هرخا یف و ةلبهلا ءاطلا نوکس

 مال (*) ةيحطنلا مط لاقی و ةعيشلا ةالغ نم ه و ةيمام۷ نم ةعاج بقا

 زین دوش عوجر ««*)حطفالاب بقللا رفعج نب ها دبع جورخ راظتنا یلع
 3 رنعج نب هّلا دبع ةماماب نولئافلا ه ةيحطنلا » : ۶ یشک لاجرب

 ةنئاطلا ۸ و رنعج نب هّلا دبع ةماماب اوناد و» :۲۲ دیفم خیش دارا و

 «ةیحطنلا لافی و»:۱۷عص 4 ج یزیرفم ططخ و «« جا طلاب تن

 خیش تسرهف و ینک لاجر دننام هعیش لاجر بتک فیعاضت رد یهگنا و

 ررکم رایسب اهریغو یدابارتسا دمح ازربم لاجر و یثاجن لاجر و یسوط

 هچ «ةیحطنلا نم» اب «*حطف نالف» ک نما تکه نیمهب هلک نیا کد

 « یحطف ۱ » تئیه سپ نیرب انب دنا هدوب یحطف هعیش ةاور زا یرایسب

 مدع هطساوب دیاش هک تسا یفطوم دوخ وپس ای خاسن وهس ههیش الب یناتسرهش

 ها دیعت تبسن هک هدرب درک تابع قنج هعیش تاحلطصع - بیات یا

 دشاب ةيحطفا دیاب دبال اسایق حطفا

 رب هک متنگ (۱4 ٌهيثاح) هحفص نیا لیذ ُهيئاح رد ۱ ۱ ص

 5 یضاعم رد ما رد ابیرفت مالسلا هیلع رفعج نب یوم زین ّنس بسچ

 لاح و ؛ لیعسا دوخ ردارب اب هن دوب لیعسا نب دبح دوخ هداز ردارب

 ۲ ص ۲ ج مزح نبا لحن و للم شماهب رصم عبط و ۱۳۱ ص اپورا عبط (۱)

 «ةبطحتلا : لص ۱ ف و (4) «ءاطا : لصا ف و (۲)

 4 هنفاخ ۱ صب دوش عوجر هیمسن نیا 4 و یارب )6(



 0 ی تب ی

 ۳: ۱47 ض «تافاضا و یاوح

 نب نسحما نب مساقلا نب نسحما وه و ینسح ساق نا مراهچ

 نب ٌیلع نب نسحما ني دیز نب نسحما نب مساق نب نمَرلا دبع نب لع
 هنس زا رییکرصات تافو زا نسب هک ریخص یادب فورعم (۱بلاط زا

 رد ریقنا زا نیرد و دز  تطلس نالک و ناتسربط رد ۳۱۳-۵

 لفتسم نابولع تلود و دش هتثک فورعم ةيوريش نب رانسا اب گنج

 ناشیا زا نت ود یکی زین اهدعب دنچره و «) دیدرگ ضرقنم ناتسربط
 ؛ دندربن شیپ زا یاد هل دندون یحوب ذم تکرح و دندرک : و رخ

 موسوم ناشبا رفن هس هعب را تاداس نیا زا د وشیم هظحالم هکنانچ و

 و ینیسح کی و دناهدوب ینسح رفن هس و دمحب موسود یکی و دناهدوب نسحم

 تدم و «رییک رصان ای رصانب فورعم یی و دناهدوب ادب فورعم رفن هس

 «تسا هدوب لاس شش و تصش بیرف هتفر ۶ یور ناشیا یه تناعاس

 رفعج نب لیعاسا تافو هک فوم تیاور نیا .؟ س ۱+۱ ص

 تحت روتسد تیاوراب تسا قباطم هدوب ۰0 هد د مالسلا هیلع قداص

 قرو بلاط يا لا باسنا ین بلاطلا ةدع بحاص لو «(۳۳: قرو)

 ءافنحما ظاعتا رد یزیرفم و هدرک طبض ۱۳۳ هنس رد اروا تافو 2

 زا ۵-۲ س ۱۸ صا زد ییوج یعب بنام زی و ۱۳۸ هنس رد 1 ص

 رگید لاس جنپ لیعاسا دنیوگ ناشیا هک هدرک لقن نایلبعاسا دوخ لوق
 هناسفا هکلب و ل)وفا فعضا ربخا لوق نيا و «تسا هدوب ثنز ردپ زا دعب

 تایح رف لیعسا تافو هک تسا نیختوم قافتا ارهاظ هکاریز دیایم رظن
 تسنما هد وب هداد یور مالسلا هیلع قداصاا رثعح ماما شر دب

 وا مع له 9۰٩ :نیدلا ریهظ و هک نایدنسا نیا يور وا همای بی نما

 نبا رد و تا یربط رصع زا راغیاتم وا رضع هعب تسیت :زوک ذم وا مان الصا یربط رد

 وا بسن قوس نودب هدرک ریبعت «یولعلا مساقلا نب نسما» هب طقف وزا اج همه رث

 *"۰#۱۴۳۴. ۰ ۲۱ ص ۸ ج) ۳۱3۹ تاونس ثداوح



 ۱5 ص « تافاضا و یثاوح ۰۸

 ]اس نیا رد و دوم تنطاس ناتسربط رد ۰-۲۷۰ هتش زا هک دریک

 ۱ تفای ثافو ريخا

 « ِعاد» هب فورعم هجرت بحاص روس تیز نب کم شردارب مّود

 (تسا ۰-۲۸۷ هتس زا وآ ت تیام !ریفص هن و رییک هن یلطم

 نراجرج رد تشذگ هکنانچ نایناماس اب گنج رد ریخآ لس نیا رد و

 ربق رواج نراجرج رد ارواندب و دنداتسرف اراخبب ارشرس و دش هتک
 رد ناتسربط لاس هدزبس تذم هعقاو نیزا دعب و «(؟)دندوم نفد جابید
 « دوب نایناماس هزوجح

 يلع نب نسحما نب ْلع نب ۳

 یتحلا رصانب فورعم (*)بلاط یبا نب ٌلع نب نیسحمآ ني یلع نب رع نبا

 وترب زا نع ناللید و نالیگ یلاما مالسا هک (*)شورطا و ری ریضاث و

 لالفتسالاب یا د ناتسربط ۱ هنس 2 و تون يا یعاسم

 ) تشذگ رد یعبیط لجاب ربخا لاس نیا رد و دون تنطلس

 ۴۳ ۱۲8۰۰ هنس ثداوح رد ريث الا نیا و «(نآ تشرهفب) یربطب دوش عوجر (۱)

 «دعبپ ۱۱۳ و 4۷ ص رایدنقسا نبا و «دعبب ۲۸۱ ص نیلا ربهظ و «كلذ ریغ

 ربهظ معرصتب هرتف نیا نکل دنا هناوخ زین «ریغص یادد اروا یضعب هاگ لو ()

 «تسا رک ذلا یقا نسح نب مساق بقل ربغص یاد و تسا عقاو فالخ ۲۰٩ و ۲۹۶ص نیدلا

 ۲۳:۳ هل زا هدیدع, عض]وم رد یربط و ۹ نیییلاطلا لتاقب د# عوجر (۲)

 9 ر هی ۲۸۷ , ۲۷۰ تای ثدایج رد ریث ۷۱ نیا و «(نا .تسرهفب عوجر)

 «دعبب ۱۸۷ و ۶۲-4۹ رایدتفسا نيا و « هریغ و ۲۰٩ ص نیدلا

 ۱ اف ۲۰ یللا ریهظ و٩4 ایدقنا نا یورزا همان بسن نیا ۵

 ِ « درادن وا دادجا نیب ام ارود «یلع» ۰ 2 نی یک نیا زد
 قوس نودب «یولعلا لع نب نسح» ناونعب میمآ هدرب وا زا ییسا (۲۲۹۲ : ۲) عضوم

 ؛(۲۲7 نیدلا ریهظ) نعما یا یاد زین هاگ و (۰) 1"

 ۲۱-۲۲ ۰۳۹ ص ۸ ج) ۲۰۶ 4۲۰۲ ۰۲۰۱ تاونس ثداوح رد ربث ۷ نیا (1)

 ؛دعبب ۲۰۰ ص نیدلا ربهظ و ٩



 ۳۰۷ ۱۵ ص « تافاضا و شاوح

 دعب ناتسربط كلم بلاط ييا نب "لع نب نسحلا نب دیز ۲۷ [نب نسحا]

 م رهشا ةعبس و ةنس ةرذع عبس ماقا و رییکلا یادلا دیز نب نسحا هیخا

 هلتفف یاناسلا دحا یی لیمسا .بنعاص ()ینبجرسلا نورهآ نبی

 نب 3 جاییدلا ربق دنع ناجرجم هندب نفد و یراخ لا ی لو

 نیا هک دانان ین و -«(40 قرو بلاطلا قع) « مالسلا امهلع قداّصلا

 چیه نودب قلطم «یعاد» هب تسا فورعم هجرت بحاص دیز نب دی

 فورعم ْرات رد ناتسربط هبولع تاداس نییام زین گید یعاد هسو «یدیق

 امجا هراشا رگیدکیب اهنا هابتشا عفر و حیضوت دیزم یارب ًالیذ ام هک تسا

 : ماتم ابا زا كيره لاح

 یاهتنا و یر ۲۵۰ هنس رد ناتسربط رب هیولع تاداس ءالیتسا ءادتبا

 نا رب تسا فید هبوریگ نب رافسا طاست اب را
 نیرتمح و تسا رایسب ناشی براقا و دالوا اب تاداس نیا هدع ؛ تکلم
 راهچ دناهدون تنطلس تانالیگ ای ناتسربط رد لالفتسالاب هک ناثیا

 : دنا ق

 لیعما نی دمح نب دیز نب نسجما وه و ینسح دیز نب نسح لا

 یادب فورعم ۲ بلاط ييا نب ٌلع نب نسحما نب دیز نب نسحلا نبا

 عوجر «تسا نییبلاطلا لتاقم و یربط غيرات یور زا بألق ود نبب هوالع (۱)

 ؛۴ هیشاحم دوش
 ««یضرسلا» هلعل و (لصا ف اذک (۲)
 جرفلا وبا نیمیبلاطلا لتاقم و ۱۵۲۲:۳ یربط ْخیرات یور زا همان بسن نیا ()

 تسا دوجوم اجنیا اب ینالتخا كدنا ذخ ام ریاس رد و «تسا تش جارختسا ۲۳۹ یناهفصا

 نیدلا ریهظ دیس ناردنزام خیرات و (+۷ نوارب هچرت) رایدنفسا نيا جرات رد الثم

 عوجر) بلاطلا ةدن و ۷ رب ۸ نبا رد و ؛«درادن وا دادجا نیب ام ار ذیحم ۲۳۸

 لع نب نسحما یاجم ريث ۷ نا رد و « درادن ارلّوا نسح (۱ س هرضاح هحنص ناب

 «دراد « لع نب نیس ا نب نسحما»



 ناغفصاو سراف رب و دوم ۳ هفیاط نآ رب ةيما ینب تلود رخاوا رد
 ناشیا رکاسع زا راک رخا رد نکل تفای البتسا رکید طاقن یضعب و نامرکو
 هتفرگ ] اروا ریفاسارخ اسم وبا ۳1 ره تخ 5 ناسار > هدروخ نیو

 بحاص یو « دیناسر لعقب 2 زود هتی دودج رج هر دنکفا سبم

 هب فورعم هعیش زا تسبا هقرف سیم و به ذم رد صوصخت تسباهلاقم
 هک رایط رنعجم فورعم بلاط یا نب رفعج وا یالعا دم تبسن «هیحانج »

 جم ارهجرت بحاص و .دوب هداد بل نیحانجماوذ ار یا لار :تزصضح

 فورعم تیب هلج زا و اب ۳ تسا

 ۳ یرْبت طخسلا نیع نکلو « ةلیک بیع لک نع اضرلا نی
 تسا روطسم یناغا شدزای داج رد ۹ وا لاح حرشو 0 زا

 رنعچ نب جابیتلا ذبح اما وه . .جایید دنحح ۰۱ س ۱4۵ ص
 دلو ما ناو نومألا اضبا بشی و ههجو نسل كلذب بل قداصلا
 مهاربا نب دبح تام ابلف ابطابط مار نب دبح لا ایعاد جرخ دق ناکو

 هنع انعف نما ی زر ۳ ۳۵ عیوب و هسفن لا جاییدلا دبح اعد

 ۰۱4۹7 قرو بلاطلا شع) «(۲)اهب هربق و ناجرج تامو

 نب لیعسا نب دمح نب دیز نب دمح وه » ؛یعاد .۱ س ۱۵ ص

 ۱۸۷۹-۱۸۸۷ :۲ یربط ٌخجراتب زین دوش عوجر ۱۱-4۷۹ ص 0 )۱(

 ی بلاطلا ةدهعو ۱۳٩ و ۱۳۷ تاونس ثداوح رد رب ۷ نبا و ۱۹۸۰
 یسراپ یلم هناخادک هجسن ةبنع نب یلع نب دحا نیدلا لامل بلاط يا لآ باسنا
 نیب قرفلاب دوش عوجر وا ةیرظ و بهذم لیصفت یارب و ۱۲-۱۳۵ قرو ۸۳۵ 1

 و للم و 4۱/۸۸ ۱۸۰ 4 مزح نیا لجن و للم و 4۲۵۰ ۲۰۲ ۰ یدادخغب قرفلا

 رد یناعمسلا باسنا و «(۲۰۲--۲۰۲ «۲۹:۱ رصم عبط) 4۱۱۴ ۰۱1 یفاتسرهش لحن
 ۱۷۱: یزبرقم ططخ و ۸ « یجاتجما» ناونع :

 ۲ ح ۸۵8 ی تام لید یثاوج دوش عوجر 0



 ۴ ۱۲6۵-۱ ص «تافاضا و یاوح

 فاعرلا مذ ملا دنع جرلاف . یس۷ نم لالصلا بم نا

 لالصلا» : دبوگ روکذم تیب حرش رد (۵1:۳) دنا طقس مراش و
 « ةيحما ق و لصلا عج

 ملطم هک یباص یا وبا قح رد ٌیضر دیس روپشم ُهئرم رد و

 ؟فتشتنا "۳ (۱) ء

 یدااا نا 9 دو تا۲ 5 دار ۸ لع ۳ بت م تیلعا

 : ما تك نیا
 و 3

 دا ضیرم و لالصلا یوم م هماهب تاذنات لخدت رها و
 (۲): ی تن نآعط هک یریج لس دیس فور رب صف رد و

 ی ۱اعآ هتساظ « نرم یو ورمع 1

 ؛ دیگ تب كي زا نسب هلصاف الب

 ت را ین لالج ال ۰ ننزم اهبام ٍا5
 مقام تای ف 7 ۰ ابغثن نم ت لا فا مت

 حفن زا رگید یدهاشب هک للص رد یزد سوماقب زین دوش عوجر
 ؛دهدیم هلاوح (۲)یرتم بیطلا

 نب ةيواعم نب هّلا دبع وه ,هبواعم نب هّلا دبع ؛ا س ۱4۶ ص

 , ماه ینب فارشا و سر ریهانم زا بلاط ييا نب رضعج نب لا دبع
 ۲۹۸-۲۹۸: ۱ "وضر ناوید رد و ۸۱-۸۵ :۲ رهذلا ةييتب رد تیصف نیا مات (۱)

 ؛ تسا روطسم

 هش هوالع نآ رب زین یفاحلا تایبا زا یرایسب هناتدب هک هتثاف نیصف نیا ماق (۲)
 راوت راح مدزاب دلچ رد و (مدزاب سلجم) یرتشوش هّلا رون یضاق نینم وبا سلاجم رد

 رخاوا رد و تس 2 مالسلا هیلع قداص رفعج ماما لاوحا حرش رد یسلجت موحرم
 تسا تیسر عباعب رّرکم زین نارب ا پاچ یماسالا یف یماس و عبس تاقْعم

 (۲۵۲:۲ رصم عبط و (4۳۱:۲ ندیل عبط (0)



 ۱۲۰ ص «تافاضا و یاوح 0

 ماش و هرب زجح یاهگنج و دادغب صالختسا و تولا عالق حتف رک ال

 رد و «تسا هدوب زر یا روبزم هاشداپ باکر رد هجرت تا ج هش

 تموکح و تیاین بصنم (1۸.--11۳) ناخ اقابا وک الوه رسپ تنطاس

 و ۲ تشگ لّوحم یو نهمب دادفب و, سراف تامهم صیصختب کللام
 هان تم وا بناج زا تیابنب نیوج نیذلا ءالع باتک نیا فنصم

 -۸۱) رادوکت دحا اقابا ردارب تنطلس رد و «دوب بوصنم برع قارع و

 سپ و ۲ دیدرگ ضّونم نيون قاجنوسب كلام تباین بصنم اددجم (۴
 جم راوت بتک رد وزا یسا رگید (1.-71۸۴) اقابا نب نوغرا سولج زا

 و دوشین هدرب ارهاظ اهریغ و فاصو و خیراوتلا عماج لیبق زا دهع نآ
 ٩ تسا هتشذگ رد نوغرا تنطلس لیاوا ناه رد ایوگ

 رد رام ینعب لص دوز داص رسکب لالص ۲ نم ۱۱۵ ض

 تسین کش ی و ؛(تاحفص لیذ ُهیشاحم عوجر) دیسرن رظنب هربتعم تغل بتک

 هدوب عیاش مالسا زا دعب ءاحصف مالک رد ینعم نيا رد عمج نيا لاعتسا هک

 دا وبا فیرش ةیئرم رد دوخ فورعم نیصق رد یرعم ء ءالعلا وبا ( تسا

 : تسنیا 5 علطم هک سو یر ستم رب یوسولا سوم نب تا

 فا تسبلا ربتع فینیلا ط 1 فانک ی تانداحما یو

 دیک

 ۲۲-۲۲۱ ص ۱ ج نیزرب عبط خراوتلا عماج (۱)

 ۱۱۰ ص فاصو (۲) ال ص ۱ ج یادگناهج ٌهمدقم (۲)

 ۱ ج باتکتا همدقبو ۲۸۸ ۲۸۲-۰۲۷۱ ۱۱۷ :۳ یادگناهج دوش عوجر )٩(
 یی... نی

 ۲۰۲ ۲۷۸-۲۸۲ (۲۸۲- ۳ عماج و « ۳

 ۲-۷۹ لودلا رصتخت و ۲۲۹-۲۲۱ ص ۱ ج نیزرب عبط و ۲۱۰ ۰۲۳+ ۸

 ۲۰-۲۰۷ تاحنص و ۱۳۵ ۸۱۱۰ 9۶ ۲۲ ۲۱ فاضو و ۰ ك ثداوحما و

 ؛رّرکم رایسب



 ۳ ۱۱۵-۱۱۷ ص «تافاضا و یشاوح

 رو دیس

 ابباقع و اهرسن لا ٌربطلا ال و « ملا اهخرابش یو۷0 غلبت الو

 مالک موجنلا ال ثحب ال و ء اهلهآ ناتلو بلا ثفوخ مو
 وا دوصتم هاوخ هداد تبسل ءالعلا وباب رد دما تی ود نام هکنیا و

 / فسا او وس وا ربع هدوب یژزرعم ءالعلا وبا

 ر دصم مسا لصا رد مال دیدشتب اد «كتا تادب ۲ س ۱۱۵ ص

 هیلع ل5ا» :ناسللا ق لاق زان و تارج و یخاتسک ینعب لالذا زا تسا
 مس و لماف لا لثلا یف و هیلع طرفاف هتبحب قثَو هیلع لدا و طسبنا

 یرالف و لا کكلع یرللقل و هم :مارج هبع لدب نیم الات ر الا
 و «راصنخاب یبنآ 2 کابل اعرتم یا ةلاح و الالذا هبسمن کیف لب
 هل ةسائَرلا دقع یف ناطلسلا ضرغ ناک و» :۳۲۲:۲ دیگ یی خیرات رد

 و بهرتلا ةقباس و دبعللا و هلاتلا ةلادب هل تدقعنا نرم هب عقی نآ

 یسراف تارابع _ط رد < هکن | تاب رو زیعت اعاتتا اه دفن فو «دهزتلا

 تلذ ون و < هکن ا تاعب» و «هکنآ تینمانک# و « كنا کح» ینعب اموع

 «یقاجنوغوس «یقاجنوفوس) قاجنتس .نیون قاجنتس ۷ س ۱۱۷ ص

 تب رداهب ناغوالیج نب نایون نو مپ نوت ((1) قاجنوس ؛قاجنغوس

 وکالوه ربتعم ءارما زا نیکلرد لوغم ماوقا زا سودلس موق زا هرهش ناغروس

 ناخ رک وق اف هک. نانو نودس نارسپ 3 و» 1 نیدلا دیشر ؛ دوب

 و یچوغرای هارب دوب نابون قاجنوس دندما نیمز ناریاب [16۱ هنس رد]

 و « یتسشل اکلیا هکوک تسد رسز و تكي زک ربما و تسار تسد ریما

 نارسپ و «اقوب روم و نادوت و یجدیا رومنارا و نابون یتهک وا ناردارب

 فاک ای فاق فذح رد تسا لوغم 2 هدرظم تعاف رب ابب ریخا یالما ییا (۱)

 عوجر ؛وئالوهو رکالومو روقتسو روتگنسو نابیشو ناقبیش لیبق زا هلک طسو فاگ ای
 ؛1۱ ح ۰۲*۱ ص و ؛+ ح ٩۱ ص ۱ جب دوش



 ۱۱۳ ص «تافاضا و یاوح ۳

 هخسن رد - ۰۱۴۳:4۳۲۲ ۱۲۳:۹۲۰ ۷:۱۷ ۲۱:۳۹ ۰۱ س ۲۰٩ ص

 هخزوم (۱) سبراپ یلم هناخماتک خسن زا ییایراف ربهظ ناوید زا یحصصم رایسب
 : هتشاکن نینچ ارریهظ فورعم تیب نیا ۸۶۲ هنس

 تسالتبم درد نیمپب یرگنب جره رد ه یتسین صوصخ وت هنایم نیزا یف ین

 خرات) یتیم یارا لاع ٌیرات رد - ::تتسا « هکره » نون ۱ هنسلا رب فورعم و

 یلم هناخاتک هخسن نیماب فورعم یجنخ هّلا لضف تفت (ولنویوف قا هلن

 :هدون داریا یوفص ردیح ن راطاس وجش رد ارلیذ تیب ود نیا (۲) سی ناب

 ی دوب هدادن زگره هجنأاو + ةولص 2 9 هچنا

 تافرع هر هتخاتش ها هزور هه هتفرگن هجنآ

 لاعتسا ۲ یاجم ارهمنآ هبترم راهچ دوشیم هظحالم کنانج هک

 تا و

  راتسا یایا هل زا تب ود نیا ۱-۲:نم ۱۱۲ .ص

 رد كزبن هعلق فصو رد هیوما دهع ءارعش زا (۲)یرتش ۷ نادعم نیا

 عوبجم و ۰۸6 ٌهس رد بهم نب دیزب تسد رب نآ حتف و تاره ۰

 ۳۲۲ قصد ۱۱۳۱۱۱۴۰ ص۲ هلنلب) یربط خرات 5 تایبا ن

 :لوقی اپیف و «تسا روطسم (۰ ص + ج) ریث۷ نب رد

 اهیاصتغا رپ دنا ة گرمی « گزي و و ۳
 ۳ جی ط »2 اهغ 9 ۳

 ۶۲ قرو 9و 0۲۶. 795 ()

 « ۱۲۱۸ قرو هجعنعص 10908 06۲۶ 1 )۲(

 ةببتق نبا ءارعشلا تاقبط و «(ودنا تسرهنب) دربلا لماکو یناغاب دوش عوجر (۲)

 ثداوح رد رپ ۸ نباو ؛(نا تسرهفب عوجر) نیدع عضاوم رد یربط یرات و )۸

 :٩۱۰۰۷ ۲ یربط) دزا زا تسیا هلیبق هک رقشاب تسا بوسنم فاقب یرقشا و -«۸4 هنس

 یضعب رد هکنانج نیعب یرعشا و ( ۲ سو رعلا جات و ۲۱۶ دیرد نبا قاقتشا و

 ؛تسا فیحصت ما هروک.ذم ذخ ام زا

 تا

۹ 



 رز ۳ ۱ ۳۹ 3

 ۲. ۸۷ ص «تافاضا و یشاوح

 - «(۲۸۸ ص ۲ ج یاتگناهج رب ريصن هجاوخ لیذ) « تهج شش زا
 و ناخبش و نادنشناد و ةاضق هک دنتشون خیلرب شش ات دومرف هاشداپ و»
 ترا مرا ارتناجیا .دنکب هنگیچا ام اب هک یانک و نانورا و نایوط

 خیراوتلا عماج) « دنوخاقنا ریش بناج شک را.هتسب زن زب اهذغاک و تسناما

 مامسلا یلع اوبنکیل ةيجکيتبلا وکالوه رما و» -- «(۲۸۲-۲۸۲ رمرتاک عبط
 سل نم لک هما و هیدنشنایلا و نییولعلا. و ةنواکر۷/ نا ةيبرعلاب

 «(4۷< لودلا رصتخم) «هلاوما و هیرح و هسفن یلع نمآ وهف لتاقی
 لیبق زا یبرع تغل ب بتک رد هک لّوعفا نزورب هز مضب نور و

 دنهارذرک قلب رخ یاد و هیرف سیر تم ی ر ر
 اپ کش نودب (ماشب رع دورو نومید یی زد و نا رکد تیساق 1

 هک رهاظ ود ره لصاو تسا یی هیف نجن ام نوکرا هلک نیه

 و لّوا صخن و سیئر ینعب تغل نآ رد هک تسا ینانوی « نوخرا»

 ْنال نوکس ینعب نوکر زا یبرع یلصا زا نآ قاقتشا و ۱ تسا موق معز
 . برعلا ناسل رد هکنانچ نواب و نونکسب یا هيلا نونکری ةيرتلا لها
 ۱ : دنا لجن قاتفا تلف الب تا رب

 0 معز و یراصت یهذم سیئر ینعب .ینعی ینعم نیم و
 و ةتخار ِ 2 لضا قبطب هبجعم ءاخ اب « نوخرا» نوکرا
 یا با و ةلخارا ج نون 1 18 « لوخرا »

 یارب تسا یدهاش .دنوشیم قاترا یزاتب ما و ۱. س ۸۷ ص
 دهاوش یارب دوش عوجر کنان آ ینعب لوتعلا یوذ رد « ها » لاعتسا

 1 مر

 رودصلا ةحارب زین و ؛اا و ۱۰ س ۹: صب لامعتسا عون و طی

 لودلا رصتخت و «نگر هدام رد دراوبا برقا و « صعع نیل سوم او عوجر (۷)

 ۱ حج ۲ ص

 تسرهف و ۱۷:۱ یزد سوماق و ««نوخرا» رد غاتیارف سوماتب دوش عوجر (۲)
 ««یراصتلا رباکا هب نونعب قشمد ةلخارا» ِ ۱9۹ ۱ جوه زا ندیل یترش جخسن



 ۶-۷۷ ص « تافاضا و یئاوح ۳

 اول ی هبیدآ + هادلای هوم لا نم
 زاصتنا امهنم هل سیل . موق مزک ًالذا دق ک

 ایفا هب تنامطا وا  هلنت ۸ رهدلا دی اذ نم
 ران امثال هسعو « صضقم تاثدامما نع لک

 نیا هک متنگ تاحفص لیذ یثاوح رد «نیون اغفج ٩ س اضیا ص

 ناخ كویک هک تسا ۲۱۱ ص ۱ ج رد روکذم نیون ناف 2

 رد و «دوب هدون دزمان یاتخ یاصفا ینعب یزنم ار وا نآاق یاتکوا نبا

 : دیرگ نیدلآ دیشر «تسا هدوب یاتخ تایالو ؟اح یو زین نااق یاتکوا دهع

 نوچ هک نایون ناغج هلمجتآ و رایسب ِ توقکنت موق زا و»
 هکنانچ هدرورپ یدنزرف هارب و رک ۱ ن اخ زیگنچ دوب هلاس هدزناب

 ۳ رد و هتسناد و ا ناخ زیگنچ گگرزب دا مجلپ رسپ روا
 3 دم رپ هک اهرکشل تمام رم رب ارنایون ناغج نیا ن و یادکرا

 هک یدح ات دینادرگ مضنم نآ اب یاتخ تو دومرف بصن دندوبیم

 وا ح رد تمان دندوب هتسشن دودح وا رد هک ۱ ارما و ناگدازهاش

 ۱ «(۱۹5-۱۹ ص ۴ جو ۰۱5 ص ۱ ج نیزرب عبط خیراوتلا عماج) « دندوب

 ۱۳ ۰ نیکرا نوترا) نیکرا زا دارم .«نتکرا؟ س ۷۷ ص

 او اجیرص ۱ لایت دلس زا هات لوقم دهخ نیخزوم حالطصا رد

 دهاوش ت كنيا ؛تسا هدوب یراصن یهذم ءاسور و ناشیشک دوشیم

 تامز زا نااق و ناخ زیککنیچ غیلری کحم هک یتعاج» : :هلک نيا لاعتسا

 ۳ خیاشم و راوکرزب تاداس هنیاط نایمالسا زا دنا فاعم تلاوت و

 ۱۲۰ هناهر و ناسسق و ناواکرا یراصن زا و رایخا 1

 نیا هک دومرف هاشداپ و» - ۰۲۱۳ ص هثولب عبط خراوتلا عماج)

 ۳ تاک و ْیاشم و 1321 و نادنشناد و تاداس تعاج هک دنتشون

 ۳ ۱ ین هتسب رهت رب لاقم و تسناما ام زا ارنایبا دنکن گیچ ام



 ۳۹۹ "۹۶ ص «تافاضا و یاوح

 مامن و یاس و تیچ نخ ینعب (۶) یرت تسیاهلک نیغب اهنا یودره ای

 ای تسارب لطابب ای یتحم هاوخ دنک تیاعس یرگید ّقح رد هک یک ینعی
 خیراوتلا عماج رب هشولب ششاوح و (۱)نّدع .یسرافب یکرت سوماق) غوردب

 یاسای و قافحتسا یور زا» :هرثف نیا دهاوش یضعب كنبا ۲۶

 نتفک دنریگ رابتعا ناسک ید ات دنشکب اربانک قافیا هک ناخ زیکنج

 ناشبا نایم زا یالغ» - ,(۳۳۵:۳ یاشگناهج) «دوب بجاو امش رب
 اناشیا و دزوا مالسا دوب فقاو نرانبا دیاکم رب و رب كنانچ

 - 3: 2۴ «اتضبا) « دیناو» تسرد نافتا رب اراک نآ و دش یاقیا

 ام هک دیراد دابرف 4 دز گناب مر هک درک ملعت ارناشیا جاولی»

 عبط خیراوتلا عماج) «هدرک دنب و دیاهتفرگ هانگ هچب ارام مجاولی قاغیا
 هحاوخ یتاتیا نوچ هک دنتنیرفیم ارناناملسم نامالغ و» - «(۲۴۶ هشولب

 ییرط لوغم نایم» - «(۱-۵۲۲ ضیا) « منادرگ داز ۱ ارامش دیک

 دننکن رابتعا ارنیچ نخو قاقیا ته هک شی نسحتسم یداع و د وبح

 ای یتعفت رج بیس انابحا رگ و دنرگت ناشیارپ داقتعا و دانتعا رظنب و
 تاک هام نا تی و تر ارقا 0 لایت
 «دنناد رذفتسم یخ لاعتسا زا دعب ربجتسم خولک دننام اروا دش

 : دیوگ ظفاح مس ۲ 3

 نزوس شنز رسب یفیت وچ تینک نابز
 غافیا مدرم وچ قیافش اتش هداشک ناهد

 زط هنر نخ یا تکیه فیب تا ابا ارتیب نیا ۷ نن ۱4 ض

 فورعم یدهلآ نب مهاربا ینعی ةلکش .نب مهارباب ۰ ۱۰ دیرنلا دنع

 : ثه یه و دهدیم تبسن نومٌأم ع

2 ۶ ِ 

 ۱۹7 قرو 190۱, ۷۲ 0 هو یلم هناخاتک هخس) (۱)



 ۲۳۳2 حرص « تافاضا و یاوح ۳۹۸

 نابرق و ؛ بهذم ینعم شکر رگید یناعم رد و ر ذم ینعم رد نابرق و

 ارعش تاقوا زا یرایسب (تسا نابّرفم ینعب و بّرفت ینعب و ینابرق ینعب

 دوجو اب و درک لاعتسا ماهما و هیروت وحنب ارهلک ودنیا ناگدنسیون و

 نادناک و ناد ريت ینعی هلهو لّوا رد بطاخم نهذب ابغا بیرق ینعم ردابت
 دیو . عک درب ء دنا هدومن هدارا اراپتآ دیعت یناعم

 دیا شیر لد رب رگ تسا شیک رد هک ریت ره
 ابابرف هلج زا مشاب نوع ضخ اه

 ٍ : دیوگ ظفاح و

 لاخ نم لد نوخ زا نک شقن نیج رب
 مشیک رفاک وت نابرق هک دننادب ات

 : دیگ یولوم و

 قثع شیک ردنا دننابرق هلج , قشع شیپ ردنا تسین یئوم سرت

 ۱ هک تسلاد و : (۱۱۸ ص ۲ ج) تا یناوع رد دیه دزخ تل د

 ینعی «نابرق ی حابص نسح شیک و دش دهاوخ نابرق الب رونت رد حاطن

 کتالف نوک »: (۲۱ ص) دیوگ فاصو ٩ یا  عابتا و نیبّرقم نو دب

 نابرف شیک یی رکشل نآ دیعوب ارنانینزان یاهناج دیع دگرب هیهت ربم زا
 یرتب هک نحوم ءاب یاجت بم اب تسا نامرق هللک نیا لصاو - ؛« تخاسم
 دیرگ یرفشاک دومح فیلأت كربلا تاغل ناوید رد «هنیعب تسا ینعم نییهب

 شیک» لاتب قاچنف و ةيزفْلا ةغلب سوتیلا - نامزف»:(۲۷۰ ص ۱ ج)
 ف ةنطللا ذش یا «نامزوف» موق نم هلصا و ةناکر و سوتم یا « نامرف
 «  طسولا

 ۱۳ رد. ها ةاتتب .ایو تل قافیا ۱. س 1. ص
 فاق ود زا کی بلقب دنسیون زین قتاخیا و غافیا و غاقیا هاگ هک فل#



 ۳۹۷ ٩71 ص ؛تافاضا و یشاوح

 تاک یاراد یرگید و تسا شکرت اب شیک نآ و تسا ریت زا ول اهنآ

 : دیوگ یسودرف ؛ تسا نابرف نآ و تنام نوریب ناک زا یتسق لو تسا

 ناک نابرفز و گندخ شکرت ز « نامز تالد متسر دندینک
 س ناطلس حدم رد دپ فرغا ذهن و

 تربت و ناک ربمب زا هک هاش یا هز هز
 (۱)درآ نابرف و شکرت ناکو ریت زا كلف

 : ناتسوب رد کرک یادم

 شبوخ دنزرفب نیگرک تنگ شوخ هچ

 شک و تسبرب راگیپ نابرف وچ

 : دیگ یاظن

 ذوب شنا ز باس شنبفاع ۰ دوب شوناک شیک رد هک ژیت

 :دنیام تسار شا باس ارهافاک دام .دیاب نیمخ و رک هک ربت ینعب

 :دوخ فرم تن
 دید نآ وچ و نابرق یفا دنک تنج زس

 ار ناریط شرت رخ ذتک" زاب رس

 تبسانب تسا ناک دراد یاج نابرق رد هک یعفا ینعی نابرق یفا زا دارم
 ما یعفا ندرک تنج رس زا دارم و نآ فرط ود فاطعنا و نآ یک
 دوصتم و دباب لاصتا یدکی نا رب وف کیش تا نوع ی

 رب ار دننام و باتع و رک رپ هکنیا تیسانب ی و سگرت زا

 رد ارح ناتسکرت زا» : (۷ ص) 0 ) ترضح تعن رد ۳

 شک نظنل زا فا هطم او« نایرقو شک اب هت نارق یک
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 تافاضا و یاوح ۳۹۹

 الک دوخ رداربب ارهرجغ و نارولک و ننوا و موروفارف تایالو نااف روبت

 ۵٩۱ ص هشولب عبط عماج) داد

 زا را نانوا هی هو متن هکنانچ هک (۱) یاتنک لابج اما

 نآ هک هدرک تباث هعطاق ها اب خیراوتلا عماج یثاوح رد رمرتاک تساجنا

 ناقلوب و «نودلاق ناقروب توانتب ارنا نیدلا دیشر هک تسا یوک ناه

 (۲)وداغرب و «رودنا هدوب و «گگرزب قورغ و ؛قوروق هکی و .نودلاق

 تیاغب لوغم ْیرات رد نیا و / تتسا هدوم نایب عضوم ناه رد و دم

 اریز تما رّرکم رایسب هریغ و خیر اوتلا عماج ید زنا رد و تسا فورعم

 هد وپ هک سویا رد هه وا هداوناخ :اتشخا تو ناخ زکنچ نفدم هک

 عماج رب رمرتاک یشاوح دینک عوجر عوضوم نبا رد رتشیب لیصفت یارب «تسا

 0۷۷ ۴۳ ص باک ناه رب هشولب یشاوح و ۱۱۰-۱۳۱ ص خیراوتلا

 هبعج ینعی تسا ناد ريت ینعب شیک .نابرقو و ۱ ص
 و فاق مضب نابرق و ۱۳ دنیوگ زین شکرت ارناو دنهن نآ رد اراهریت هک
 و «۲* دنهد یاج نآ رد ارناک هک ینالغ ینعی تسا نادناک ینعب نآ رسکا

 ناناولهپ هک دوشیم نید رّرکم هرهغ و همانهاش یطخ خسن ریواصت سلاج رد

 زا یی دنراد هتخیو | ولهب اب تشپ زا هنوگ لیاج هبعج ود نایوجتزر و

 1068ت (۱)

 هوروول ط6 209 سیراپ یلم هناخمانک طخ هخسن خیراوتلا معما دوش عوجر )

 ؛ 6۱۱ ۲۲۷ 4۲۳ ص هشولب عبط و ۰۱۹۱: ۱ نیزرب عبط و « 1۲8 و ۲۱۶ قرو

 « ۷ ٩۹۲

 هک دنابم نيا لثم یلو) هلوج تغلرد نامرب (4) «مجت راهب و نامرب ()

 طقف و تسا جخاو وپس نیا و هتشاگنا نادناک ینعب یومج تشیپب و اعم ارنابرق و شیک

 «سرلوف گنهرف و (تسا هیت صوصن و دهاوش حیرص هکناچ تسا ینعم نياب نابرق



 ۹ تافاضا و یشاوح

 ()رون یالاد هچابردب خیرف ۱1. بیرف ندوبیپ زا سپ هزخألاب و تسا

 «()دزیریم هیسور دحرس كيدزن ْلکب ناتسلوفم قرش لا رد عقاو
 یعضوم رد نا هبشچ زس كيدزن نانا هناخدور تسار لحاس رذ و

 تینچه و ؛تسا نش دوم ناخ زیگنچ هک هدوب قادلوب نولید هب موسوم

 ناف یایکزا لا زا لب نادنادیناخ و .ناخ زیگنچ لا ٩0 تزوب
 هناخدور ود همشچرس كيدزت ینعی هدوب «نارلک نانا» رد زین مروقآرفب

 نود ارهناخ دوو ود:نا هک .تسا تایسانع نیدبببو «نارگ ها انا رپ

 دفع رد هوم ْراوت بتک,رد ودنا مانو مظع سب یتیمها لوغم خرات

 لا لضف نیدلا دیشر خیراوتلا عماج و ینیوج یادگناهج نیه دننام ناشیا

 تاقبط و ضورع و لاوطا لودج رد یسوط نیدلا ريصن هجاوخ جز و

 اراک نانا تّیهب اعم هاگ تسا تش هدرب رکم رایسب اهریغ و یرصان
 و اهنت ننوا هاگ و «(غنطاع واو اب) نارلک و نانا ای ؛(هنطاءع واو نودب)

 (۱4 ص ۲ ج نیزرب عبط) دیوگغخیراوتل عماج رد هلمج زا ,اهت ن نارک هاگ

 نانا دودح رد وا نادنزرف و [ناخ زگیچ ردپ] رداهب یاکوسب تروی» هک

 ناخ زکنچ هک دوشیم قید باتک نام رد ابلاغ,زین و - +« هدوب ناو و

 ۱۹+ ۰۱۷۸ ۰۱1+ ص اتا) ,تسا .هدوب  هدز ودرا رنو طیف

 زا یانبب هک قو دوب نارک ةمشچرس رد ناخرزگچ و - 0 ۲
 سولج یالیروق و - 0۱۷۸ ص ءاضیا) دیسر واب (*) ناخ كنوا بناج

 یاتلیروف و - «(۱40:) یانگناهج) تسا هدوب نارلک رد نآاق یاتکوآ

 و - (۳۱:۴ یادگناهج) دش عفاو نارلک نانا رد زین نآاق وکنم سولج
 نترام نس ود نبوبو ریبک قارفج سومقب دیک عوجر ۲( ۵)1]ت-)۲۵۲ (۱)

 «هاگودرا یعب )؟( 16۳00۵ نادرک و 0۵0 نوا ناّونع رد

 اوپس ص ی راوتلا عماج یشاوح رد رمزتاک هکنانچ ناخ كنوا ردارب هل (4) ۲



 تافاضا و یئاوح ۳۹

 مرب اک لصاح وت لصو تسین وچ ارناج

 مرب اک لفاغ وت درد ز دش هک ارلد

 ترک وچ ثیدح و ازفناج لصو و
 مربا لهاله رهز وچه شيع نيا

 تاثداح باقرغ ز لصو دریباپ ی

 ؛تایال نسباج لحاسب شوخ رع یک

 تسا هناخ دور ود مان نارلک و نانا .نارلک نانا ٩. س ۲۱ ص

 و تسا رگیدکی كيدزن لکی اهنا ةمشچرس هک ناتسلوغم قرش لاش رد
 هک نانا ما «دنا موسوم سا نیمهب ظفلت رد قتوافت يتزج اب زین ِ

 اههشقت رد لو نانوا هاگ و نفوا هاگ و الما نیمه هاگ خراوتلا جم

 رد نآ همشچ رس تسا روطسم (۷) ننوا مساب اموع دیدج ینارغج ل

 تب اخه سا اهیاشک لاج
 بیرق نآ یارج لوط و تسا قرک لات تسن وج نوا نایرج و «نارک

 یراجن هیسور کاخ رد شا و ناتلخ رد نا فلث هک ی تسا خترف ۰

 هناخدور نش مضنم نا 1 »ِ هناخدور نیدنچ هکنآ زا سپ و «تسا

 لکشت تسا (*)روما فورعم طش یلصا یاههخاش زا یکی هک ار()کلیش

 اه کیم

 مماب موم اههثقن و دیدج یفارنج بنک رد نوکآ هک ناراک ام
 یباس یاتنکر لابج ناه رد زین نآ ٌ؛مشچ رس دوشیم هتشون (*) نلورک
 و تشا بونج تمب نا:نایرجب دما و ؛نآ یبج هتماد-رد تسا رکذلا

 یونج ةازاوم رد ابیرفت و ننوا ۱۷ ۰ لامش فرطب سپس

 یراج قرش لامش تم ینعی تهج نامهب دوخ یارجم لوط مات رد نآ

 167001۵8 (6) ۸و۲ (۶) (طناع (۲) 169687 (۲) 0و۵ف»



 رعکرآ زا تسا یاظن نیریش ورمع زا دنا جا 9 ۲

 هخسن رد و ««نیربش اب ورسخ نتسب نیباک» تیاکح یادتبا فا نآ

 تایبا ۷۹۰ ٌهنس هخزوم روطس مار ام یاظن طوبضم ححصم رایسب یطخ

 : تسا روطسم هنوگنیدب روکذم

 دهاوخ درم هگنآ سپ دیارایب  دهاوخ درورپ لک نوچ تداعس
 یاش-قزف رب دهع دیا تقو رج و ها. درود رب لای تی
 صاخ اهجات رب دوش تذم کپ » صاّدغ درم ها ی ابرو

 زا تا قالت نرخ لب را تب رها ۰
 5 نوا همان و نونجب یییل دصاق ندٌما» تاک یادتبا رد نآ طساوا

 : تساروطسم قیرطنیدب رک ذلا قباس یطخ هخس رد و

 زور نانچ نآ زا مثچ هه نشور « زورفا ع زور هچ و ٌیزور
 هد حیسم سن شداب مد رب تشپب وچ شحبص

 4٩ س ۱ ص

 یراک ره دو و درهم ره راک » یراب ناهج رد تسدیدپ دوخ

 ۷۰۷ ص ۱ ج ؛ادنهد یاق۱ لانما) تسا اعم 3

 نیا هک یناهنصا لیعسا نیدلا لاک لزغ علطم ۴ س ۲۰ ص

 : ینتتشیا تیبا هلمجتا زا تمیب



 ییوج یاتگناهج رب یسوط ريصن هجاوخ لیذ ۹۳

 نیا و یاوید بحاصب ارناوید بحاص و یریزوب ارریزو داتسرف دادغب

 ؛دومرف دزمان یگنحشب اررداهب ()وتسا و «۱)نازوا یلیخ رسب ارسوبرد

 رب ارهدرم نایاپ راهچ و ناگتشک و دندروا تراعب اردادفب ات دومرب و
 تب روضتم  وفظم نر هافداب و ؛دندرک روجم اهرازاب و دنتشاد

 را له رو اد ها قیاق اروم اتقوب و ما یکهایب

 و درک ناعتما ارناشیا دیسر اجنا ۲۳ روم افوب نوچ «دندوب هش لیا شیپ
 و «تشگ زاب اجنا زا و درک جارات و لعق هتفه كي دش طساوب اجنا زا

 ارا*لیزوجما نب نیذلا فرش و تفر رتششب و تسشن رب (۳رومت اقوب

 دنتخیرگب یضعب ناکرت و نایهاپس و دنک لیا رهث ات درپب دوخ اب
 رفت ار یه راد ندع هتک یضعب و 8

 هنر: شا :هرضت و هفوک

 ( دن دش لیا

 ه

 ۲ اد و هم یر را یا نا ادرظم رد ره 6۱ یرخفلا و

 لو دشاب باوص ربخآ یالما نیمه دیاش و خم و خراوتلا عماج طخ خسن یضعب رد

 نوچ و تش هتشاگن تحوم ءاب اب «سوبرد نبا» هللک نیا نتم خدن عیچ رد نوچ

 سایق نا ریاظن و هابشاب دبدرت و كش دراوم رد هک تسین هروبشم یاسا زا ما نيا

 رد یر « مدراذگ قاب دوخ لاحم فّرصت چیه نودب ارنتم ام اذط دون ناوت

 ؛باتک رخ | یو
 باوص ایوگ لو ۰۳۰۳ كج ق ضیا اذک و « همجعم از اب خلا میج یف اذک (۱)

 رخآ یشاوح عوجر «؛تسا نارگتعنص و تاجلع ینعب ون هک دشاب هلی ءار اب «ناروا»

 4۱ فاّصو و ۲۲۱ تح و ۲۰۱ كج «جخشا میج ق اذک (0) « بانک

 «باتک رخا یثاوجم عوجر -- «رداهب لع : هلداعم هرتف رد هبم ٩0۸ یرفنلا و

 ؛ ۱ ح ۲۸۲ صب عوجر () «روبتناغت : لا «روممت اغوب : نج()



 ۳۹۱ دادفب هعقاو تیفک رد

 بلط ۱رهفیلخ دز ژا ۷ مدرایچ و ۳

 ۳ 1 دیسر 23 ۱ زاک ۳ هید نا رد (رورنآ ۷ شش

 راک 49 ذیل هالیز دا اب هک ناسک و ی زود

 زور گید اجا ز ۱ هاشداپ ۰ دندرک قرفتم ارنامداخ و نان نانز بو

 اب 0 تبا و (۳ناوید بحاص (۱[و ریزو] و ؛دومرف چوک

 تنوفعت تهج ناخ رک الوه ود :تسنیا ۲۰۲-۲۰۹ کج :هلداطم هرفف - ۶۱۶ (۱)

 دون لوزن هیبالج و فقو هیدب و دومرف چوک دادغب ز زا رفص مدراهچ هبنشراهچ زور اوه

 و نیس و تس 4 هنس رفص مدراهچ هبنشراهچ زور ربا و دومرف بلط ارهنیلخ و

 «دندرک مات فقو هیدب دندوب مزالم هک مداخ جنپ و رتگر اب رش اب هل زا

 تداعب هجاوخ زاب هک تسا فقو هید «اجنا» زا دارم هک دش مولعم سپ «راصتخاب یهتنا

 هب د مان - 4 تسا هدوهنن قیاس رد 1 زا یرکذ اذیا راصتخا رد طارفا رد دوخ

 تسا هدوب دادغبب لصتم تاهد زا یی اّرهاظ و مفاین كلام و كلاسم بیک رد ارفقو

 « نیقناخم رهش نآ هار رس رب
 كج جرص زین و دافتسم ترابع قایس زا هکناتچ 1۶1 رفص مدراهچ رد ینعی (۲)

 :۲۷۲ تیزگ « رفص عیار : 06 یرخنلا - «تسا ۲۳۷ ثخ و (لبق هیشاحم عوجر)

 «۱ ةبشاحم عوجر ؛فقو هید رد نمی (5) . . . «رفص سداب
 «دنرادن م ج رد طقف «نینایم رسب اب» تابلک (1)

 09 ج ۲۹۰ سب عوجر -«داولک < چ ف اذک
 ارریزو» : دعب ترابع حرص نی رقب تسا هداتفا نتم زا تاملک نیا یش چه نودب )10

 دیهش ارهفیلخ هک زور نا رد ۸ و» : ۲۰۱ كج هلداعم هرقف هنيرتب زین و « یریزوب
 بحاصب اریاغماد نیدلا رضخف و ترازو هارب اریمقلع نیدلا دوم فیل ق دندرک

 « « دنداتسرف رهش اب .. قاوید

 ( 1 ۲۸۲ صب عوجر « قاغماد دجا نیذلا رغف ینعی ()

 ۲ س دعب ص رد م و اجنیا رد ۸ هلبم نیس و تّحوم *اب خشا یج یف اذک (۸)

 ۷۵ "ع ۰۸ س ۲۸۱ صب زین عوجر «(درادن ارهلج لصا هک لّوا عضوم رد ل رگم)
 ۲۲۰۷ 86 ۲۹۶-۱۰۲۲۲/۲۷۷ تح «یشوترد نیا ۲۹6 ۲۱۸ کج و

0 



 ینیوج یاشگناهج رب سوط ربصن هجاوخ لیذ ۳۹

 و درو نوریب اردوخ مدرم ات ۲۱۷ هاتسرق نسپقت اروا دنا هتنویپ ام رد

 و ینارم نیدلا فرش رهش مدرم و « دیسر رخ ا یا راک زور رگید

 هنیلخ نآ زا دعب دنتساوخ ناما و دنداتسرب (۱,یناگنز نیدلا باهش

 مراهچ « دیآ نودیب هک تساوخ تزاجا دناف یراک قنور هک دید .نوچ

 و «مئا زا دوخ ّصاوخ و (*)رسپ اب دیدب ارءاشداپ و دمآ نوریب رفص «

 تا زا دعب و «دندروآ ورف (*ذولک هزاوردب اروا ؛غخیاشم و تاداس
 همهج و تفر هنیلخ هناخ هعلاطب هاشدای و «دندرک تراغ اررهش ات دومرف

 انبقکشیپ ات دومرف هفیلخ ؛دندرک رضاح ارهنیلخ ۱ دیدی یور

 و نایرکشل و ارما و صاوخم لاح رد ۵ هاشداپ دروآ ما «(0 دندرک

 ناوتین تفگ «روخم هک داهنب هنیخ شیپ رز یفبط و «درک راثیا نارضاح ۰
 ۹ یاهرد نیا و یدادن نایرکشلب و یتشاد هان ارچ سپ تنگ « درزخ

 «تشذگ یتسناوتن نآ زا نم ات یدماین نوحیج رانکب و یتخاسن ناکیپ ارچ
 وت رب منا ب تگ هاشداپ ؛دوب نینچ یادخ ریدقت یک: بایست رد هفیلخ

 دومرف :ارهفیلخ هءاگنا ؛تشگ زاب اب اربش و ؛تسیادخ ریدقت ۸ تفر دهاوخ

 دوفر هنلخ یارسب ؛دروآ تیمی دناهتسویپ هوا نازسف ی واراب هک:ینانز هک ام

 نوچ «دندرک قزنتم ارنارگید و دندوب مداخ دصیس و رازه و نز دصتنه
 اهتجتغ و دنداد ناما اررپش لها هتنه كي زا دعب دندش غراف تراغ زا

 ؛ دتداتترف ملا ۰4۳۹۱۳ و ج ف اذک ()

 2۵ هاست رک قمی ۵
 : دراد ءوالع ارلیذ تیپ ود اجنیا رد نام رد (4)

 رفص زا مراهچ هبنشکی زور * شف و هاجنپ و دصشش ترج لاس

 رسب دما نایاب تلود * دسر ی الوه دزن هنفیلخ نوچ

 نیمه و « یذاولک : ۳۱۲ یلبن « داولک : نل ۷۵ تر فن اذک (۰)

 « بانک رخا یشاوحم عوجر --« تسا هک نی نیا روهشم یالما ربخا یالما

 6 ۲ رد ظقف (1)

 ؛ درک اهتکشیپ ات دومرف ارهنیلخ «لج ف اذک 0



 ۳۸۹ دادغب هعقاو تیک رد

 ٩ دش مع جرب رب لّوا « تفر راوبد رب زکشل باتفا عولط تقو مرحم

 راوید رس هه نیشیپ زامن ات دندناری ارمدرم و دنتفری وراب بناج ود زا

 دوب هدومرف هاشداپ ندرک راوید تقوب و «دندوب نتسب نایدادغب زا لوغم
 درب راتابهاهل و هتش رج و دنده ای اد سیل و

 ه دوب نهش تضخ برح نوچ و «هتخاس طفن تالا و هداپن قیتخ و نناشن

 نالوفب نخ نيا ؛دزیرگ (۲) بیش بناجم یتشک رد هک دوب هتساوخ رادتاود

 یتشک هس دوب هتخیرگ سپ زاب وا دندوب هدرک ناور ريت و یقینجم دوب ثیسر
 بمیقن و تاتو ایب ید واتقا هحلسا و دنتشکب ارمدرم و دندتسب وا نا زا

 هک درمرف هاشداپ دنتفکب راوید نوچ «دوب نش ك اله فک رد نایولع

 ۱۰ دومرف هاشداب دندون (؟!دش دما نالوسر ؛ دینک بارخ راوید رهش لها م

 گاو ار ور دهاوخ کا هنیلخ 1 نو هاشناماس و رادتاود 7

 تور هاشنایلس و رادتاود اب (*) دوخ تایم رس هنیلخ هنیلخ ,هن ده اوخ

 رایت نایرکشل (۷ تفگ ارهاشناملس و «) تفر س زاب ی دات

 ؛ ؟ ح ۷ صب عوجر (۷)

 غرص طلغ «بیس :۲۹۲ كج هدرادن ج « همجعم نیغ اب نم ل ف اذک (0)
 فدا ا۱ زا مادکچیم هک تسا عضوم نیدنچ مان هلههم نیس اب بیس هچ ؛!رهاظ
 بیش و ان نلبق: طیف هسب زین عوجر ؛ درادن 0 اب یتبسانم

 [اردوخ ال «دش و دمآ : )۲( 
 رکالوه هک ۲ ص تسا خیراوتا عماج عرص «تسا میبم ٌهزادنا ات هلج نیا (9)
 ارناشیا ددج دندمآ نویب رتس زا درفص هرغ رد هاینامل- و رادتاود هکن | زا

 دنهاوخ ماش و رصم گنج هکنیا هناهب اردوخ عابتا و ۳ ات داتسرف ربشب
 « تثگب اشنا ب ۱ شا و ناف و تا عیچ اب ازایبا نسب و كلذروآ نوریب تفر

 ینعی دشاب دیاب هرقف نیبهب هراشا دبال « تفر سب زاب رادتاود» هلج زا دوصتم سپ

 یطقس هخسن رد کار الو ۶ دروآ تی اردوخ نامک ۲ دون تدواعم دانغبب | درج

 «یسسآ هدراذف هع تیرگسم اررادتاود لاح دیقب طرنم زاجازا دوخ تداعب هجاوخ (دشاب

 نایرکشل هک تنگ ارهاشناملس وکالوه ینعب « تسا زکالوه ارهاظ «تفگ» لعاف ()
 نای رکشل و را ور رسشب شن وت دناهتسوپ ام رد دادخب لاها زا وایسب

 بسم
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 ینبوج یاگناهج رب سوط ریصن هجاوخ لیذ ۲۸۸

 و ؛تسا (1!لقب غاب هک اجنا یبرغ بناج زا (روم اقوب و «دندوب رهش

 «تسا (۹)یدضع ناتسرامب هک فرط نآ زا نیون (*)وجیاب و (۲) قاجنوغوس

 شه (۷,ةيامتس و نیس و تم هنس نرح مود و تسیب دندرک گنج زاغآ
 هک دنتشون لاثم ۷ نيا هک دومرف هاشداب و ؛ تخس دند رک هیرغ زورفاش

 گنج ام اب هک یناسک و خیاشم و ()نژکرا و نادنشناد و تاداس تعاج «
 شش زا دنتخادنا رپشب هتسب ربت رب لاثم و تسناما ام زا ارناشیا دنکت

 ا؟!متشه و تسیب زور ات بشب و زورب دندرک تخت برح هلبما ین .فرط

 یاتنوس مساب یکالوه نارادرس زا یی مان س نیقرافایم حتف و دادغب حتف عیاقو نمخ

 یاتبس نيه اب دیاب یوق رایسب لاهتحاب ک دنیا هدخ هدرب (هحرم های یا نون ابز

 لح یادبس نیا بلا نظب زن و هدفاب یکید فیحمت نظفللا دحا و کی هیف نجن ام
 دب اب یکی هدوب رضاح زک ار و رد ۱ یتراک اب تاوتف عیاقو ِ 5 از یگیفک

 ینعب ۷ هنس رد هک ناخ زیگتچ فورعم رادرس رداپب یاتبس ربغ دشاب # یک

 ٌداع هچ دیدرگ روم ام هاشمزراوخ دّبح ناطلس بقاعتب نایون هی اب لبق لاس لهچ رد
 «تسا دعبتسم هزادنا ات یرکشل تمدخ ما لاس لهچ ینعی لیوط تدم یيا

 ۲ ج۳٩ صب عوجر - «رومتناغت : ج «رومیتاغوب : ن (۷)

 - « ةلقبلا : <٩۷ خم «لفب بالود :۲۸۲ كج «لق :نم «ج ق اذک (0)

 دادفب يیرغ بناج رب تسا نتم عرص هکنانچ یفو دشن مولعم قیتحت وحنب هطقن نیا نییعت
 « ۲۶۲ ص جنرتس زا « ساّبع یقب تفالخ دهع رد دادغب» هب زین دینک عوجر « تسا هدوب

 « قاجوس :نّج (م ق اذک (0)

 سس « وجات 15 « وجیات :م « وجناب :ج ۲۸۲ كج و ۰4۷۲ خم ف اذک (4)

 « (« نيا» یاحم) شش : ن 1 ۷( 1 یه >] ۵م : هدوزفا )1۱0

 : ۲۸۲ کج «ةينواکرالا : +٩۷ خم «نویلزا :ن «نوگرا:م «ج یف اذک ۸

 ای یراصن ینعب لوغم دهع نیخژوم حالطصاب (نواکرا « نرکرا) نتیکرا -- «ناناکرا
 ور تسا هدما یانرب زا هللک نیا لصا ایوگ و تسا هدوب یراضن نادینک و املع

 - « نیرشعلا و سداّسلا : ٩۷۶ خم « متنفه وتسیپ : ج ۹ )٩(

 « دوب اس۲۸۸ هجا ءادعبا هک ل گرزب طقس شا



 ۸۷ دادنب هعقاو تینیک رد

 هاشداب درک دان زاصقفا فدنابا دنلیسربآ تب دبلیوگ متسرفب زایمب

 هک داتسرف باوج هنیلخ «دندماین .هاشناملس (۱و رادتاود ارچ هک دومرف
 طنیا ندرب یی هس ره زا,هاشنایل اب راقتازد اب ریزو هک .دیمزف هات

 هاشداپ ۱۲۱ مداتسرف دوب رتگرزب هک ارریزو مدیسرب دوخ لوقب نم نونکآ

 * متفگ نادمهب نم هک دومرف هاشداپ «دبلطن ارناشیا و دسرب دوخ نخسب
 مک تعادق یکی رب هنوگچ تسا هتفرب هه نیا و مدادغب رد رب نوکا
 نفی. هاقداپ :فنتسویپ راد یگنج نوچ هلمجما ین «داتسرف دیابب ارهس ره

 (*اقوبتیک رکشل و (۷مت جرب لباقم دوب رهش قرش بناج رب دوخ
 ۱ تشاز سنا رب ۲ عاقس و یافلپ دو ( دندرکی یگنچ (0) سوفب اجن

 ای: ج «نم ف اذک (۱)

 3 هنبلخ ارریزو هک تسنیا دوشیم هظحالم هکنادج ایرص ترابع نیا یاضتتم (۲)

 نپ تنکل یر هلوقط .نیزا ادبا :قیاسهرها کنا لاجو محو هداتمرف توت یا

 ِِ قیاس زد اوفرقف نما زاجاب ۳۳ طرف زا اي تسا یطقس هرضاح خسن رد

 کی قباس مالک اب ۱ رب انب وا قحال مالک هک هدرکن هتکن نیاب هّجوت و هدراذگ هعع

 ناه وا نیلبت تتسا ی و كج جرص هکنانچ تقیقح رد و «دنام دهاوخ طبر ی

 هدزب لهنو یک الوفت زوضحم و هدمآ نومیب رهش زا مرحم طساوا رد دادخب هرصاحم لیاوا

 نب تازکاذم غالبا ٌهطساو و هدمایم و هتفریم رهشب رّزکم زین نا زا دمی و تسا

 0۳۱ ثح و« ۲۹ 4۲۸۲ كج) تسا هدوب نیفرط

 ۲۸۱۲۸: كج لییف زا خراوت بنک موع رد لو «خشلا حیج قف اذک (۲)
 «یمجت جرب» هلک نيا انتسا نودب اج هه ؛04 یرفنلا و ۲۲۱ ثح و ٩۷4 ۶۶ و

 «باتک رخ یثاوح عوجر -- « تسا روطسم رخا رد تبسن ءای اب» «یمجعلا جرب» اب
 «(كلذک) اقوب دیک و : م «(یواو هوالعب) اغوب تیک و : ن (ف)
 و كج و خم رد ارترابع نيا ٌهلداعم هزنف « شوش :ّنّج «م ق اذک (۶)

 « متفاین ثح

 ۲ ح ٩۱ صب عوجر « تسا ناخ زیگنچ نب یشوت نب نابیش نب یاغلب دوصقم (1)
 هلداعما هرتف رد :۲۸۲ كجا و ۱ 4۷۸ خم رد « یاس :ج «نم ف اذک

 زد ۲۰۲ ض كج رد گید عضاوم رد لو درادن اررادرس نيا مان



 ینبوج یادگناهج رب یسوط ریصن هجاوخ لیذ ۳۸۹

 اقوب «دادغب رد ات .دمأیب و دز ناب دندوب هتشاذگن یتفک انا تنشزگب

 و ٌتس هنس مر فصتنم رد هاشداپ و ؛داتسرف یبرغ بناجم ۸ ۱۱ ارروهت

 راوید دادخب درگ ات دومرف و درک لوزن دادخب ردب ةشامتس و نیسخ
 نیزا هاشداپ زکغل زورنابش كيب «دنیوگی (0رچچ ارنآ لونم هک دندرک
 یبرغ بناج زا نیون ۴)وجیاب و (*یاجنوغوس و ")روم افوب و بناج

 ورف گرزب قدنخ رهش بناج زا راوید لخاد رد و دندروا رب دالب یراوید
 0 نوید بحاص هنیلخ «دندرک هتخاس گنج راکو دنداهنب قیناج و دندرب

 هنح کا دندوب هتک ,6۸ [كدنا هنحت ابآ داتسرفب (۷)ار سوبرد نبا و

 « ۲ ح ٩۳ صبا عوجرا ب «رومعافت : ج «روعت اغوب : ن 2م ف اذک (۱)

 ینراف مجم رپچ - « رییچ : نمک چک رز 0 ؛ یعطق یسایق طبقنت (۲)

 زا هک یراوید ای - تیبا یابد لطفا قسم هلی هاو رخ رج وا یینوتقن ساق «ایدو

 یضعب یارب زین دیک عوجر « عطاق نامرب و قروک ود :واپ سوماق) دنزاس فلع و بوچ

 ۲۲۵-2 ص باتکن ۲ مس ی رک نیش 6۳۲ 4 اب کلم هلک نیک دهاوش

 66۱ نم ه ص فاضوب و ۷

 ۲ ح ٩۳ صب عوجر - « روبتناغت : ج هاو اب + (م قف اذک (۲)

 4۷۳ خم و ۲۸۰ كج ی اذک (0) ؛ یاجنوس :نج قف اذک (4)

 ۲ ح ۲۸۲ صب عوجر -- «وجات « جات :م « وجناب :ج

 بلاط وبا نیدلا رخف دارم - « قاغماد نیلا رخف : هلداعم هرقف رد ۲۹۵ كج (0)
 «باتک رخا شوم عوجر «تسا هاب مصعتسم هنیلخ ناوید بحاص یاغمادلا نب دجحا

 ۴۹۵, کكج و ٩۷۳ خم .«سوبد نیا :ج «شویرد نیا ؛ن ۰م ف انک 0

 و یی با و نیوترد نیا نژاد هفت بز قشر شا «تهلقاعم هرف رد وخ یه

 4 ۸ ح ۲٩۱ صب عوجر - «(خم

 ترابع نا نودب و ینعم لیبکت یارب نش هدوزفا خم و َكج یور زا تاملک نيا (۸)

 كادنا "هنح اب ازنئونرد نیا و فاخمادا نیدلا رغف [هنیلخ]»: ۲۹۵ کج «تسا صفان

 لسرا» : 4۷۳ خم ««دشاب فوخ لیلد دتسرف رایسب رگا هکنآ رب انپ داتسرف نوریب

 نآ اولاق ةرزن فعت مهعم و وکالوم ةمدخ یلا شونرد نيا و هناوید بحاص [ةنیلخما»

 ««لوعزج و اوعلم لوقی ربثکلا انریس



 ۳۸۰ دادفب هعقاو یک رد

 و رادتاود دی فرط 3 اب هک تسوکاله هاشداپ دنتشادنپ دنتفایب

 راه دنتش ذگب هلجد زا دادغب رد و (۱)دن دیدرگ هبوقعب زاب (۱) رکشل

 دنداد فاصم تفری دمت ود هک نبون (۲) یاجنوغوس اب (۲) رابنا دودح

 دندیسر نیون ۲۳ وچابب «دندرک تیزه و دنتسکشب اروا رکشل و
 ِ ارقلخ رایسب و تاتیکشت ارم ۱و و رادتاود رب و دنا اپ فلات ۱

 [لاید : ظا () لای رب ۳ ؛دندما دادغب اب تیزهب ناشیا و دنتشکب

 - « ددتفر هییوقعی فرطب زاب :نا « دنتشگ رب هیوقعب زاب : م «ج ق اذک (۱-)

 ««دندیدرگ زاب هبوقعب زا فا و» : هدوب نینچ ترابع لصا یوق رایسب لامتحاب

 هک یا تنگ ها یایها راک رب ارسچاپ و .ایوقعب نیا یک یاد و

 اردوخ هاگرکشل دنا نما دادخب نرخ بنا لوغب رکشل ک دندیش نوچ دندوب هتخاس

 دودح رد هتشذگ یبرغ بناجم هلجد زا اجتآ و دندما دادغبب ابوتعب زا هدرک اهر

 «دنداد فاصم لوغم رکشل اب رابنا
 یا قرش_ اسانس رب نا ادب ِِِ هدوب یربتعم رهش رابنا - « رابیا : ج (0)

 بتک) تسا رثألا دوقنم و بارخ یلکب نوکآ و دادغب یبرغ رد خسرف هدزاود بیرق
 ریدت فراعلا ةرئاد ًاصوصخم و كلام و كلاسم

 «قاجتوس :نّج ۰ ف اذک (0)

 - وجابب :ن «وجیاتب : م «وجنابب : ج )۸۹۰ كج و ٩۷۲ خم ف اذک ()

 ۰ ؛؟ ح ۲ صب عوجر

 - «دنرادن ارهلداعم هرقف كج و خم « یلان :م «یلات :ج «ن ق اذک (9)

 نتم رد هکنانچ تسا «یلاید» فرح ی ی
 عورف زا تسا یروهشم رهن دنبوگ هلاید نوک ا هک لاید و «ماهدرک حیصت بألق ود نی

 اردادخب یترش یجاون ماقو درذگیف نیقناخ برف ما :1 ناتسدرک لابج زا هک هلجد قرش

 ار رهن نيا و « دزیریم هلجدب دادغب بونج رد خسرف كي بیرق نیپم هتخاس بورشم

 دا یی ده و صفات رب ناورهف تی و اوت ی یارف رب تیک و کو

 هنلتخ یماسا درذگیم اهن! برتب هک یتابصق و دالب بسح رب رهن نبا هفلتخ مضاوب هچ
 ةهزنب و ««ارمات» و «یاید» نیوانع رد دصارم و توفایب عوجر) تسا نش هداد



 ینیوج یاشگناهج رب یسوط ريصن هجاوخ لیذ ۳۸:

 هنب دیسر نراولح هاشداپ و «دیا رد دادنبب یرغ بناح زا و (۱) درذگب

 كبيا رب كزي « تفرب اجنا زا هنب یب ناراوس اب یرج و درک اهر انا

 یشبارب اب هک. درک لرق ی هدندربا تم و دنتفرگب ارو ۱ داتفا یلح

 یایاقب زا هداز ناطاس  تفرب نالوغم اب )تری و دنداد اما ۱ ۱ یا و

 كي زا ایث و نم هک تشون همان هفیلخ رکشلب دوب كزي رد ۸ نابمزراوخ م

 دوخ ناج رب اش دنرادی وکین ارم مدش لیا و متسویپ یدنبب نم ۳

 ؛دوب هتشون روقنس ارقب همان و دییاب ۲ صالخ ات دیوش لیا و دینک تر

 ساّبع لآ نادناخ دصق هک دشاب لحم هچ اروکاله هک تشون زاب باوج
 حلص هک یاب ۳ کا تسا تید رایسب یو دننام تلود نیا هچ دنک

 و دور ناده اب ۸ کا نونکا یدرکن ب بارخ هنیلخ تبالو و دنا شا 2

 هقیلخ شیپ وا ات مک تعافش اركچوک رادتاود ام (4ات دهاوخ رذع

 دیسر هاشداپ همان نیا نوچ ؛دنک لوبق حلص و دیا عبط اب ات دنک عرضت

 و بر دهی هتنا هی با ات تسا اریادخ کح یرا تنگ و دی دنخم

  رافبا سح نایدادخ دننشگب هلجد زا نیو (۷وجاب و ) یاعترغون

 زا ۷ س ات دعبب اجنیا زا - «(شحاف یاطخ) درذکن :ج «نمءل ف اذک ()
 « تسا.طفانب ل.زا ماغ قرو قلی هزادیای ۲۸۸: ی

 كزي اب و» : هدوی نینچ ترابع لصا دیاش ای «كزب تمسب و كزي ناونعب ینعی (۲)
 هداد یور ترابع رد یر او مدقت خاست وپس هطن اوت سپس و « «تفرپ نالوغم

 ریما لوخلا ككزی یتاو» :<۷۲ خم «تسا ثش «نالوغم اب كزي» «نالوغم كزياب»

 و حیعسلاب ملکت نا هنماف وکالوم یلا هولبحف يلحما كبيا هل لاقی ةنيلا ءارما
 یتب] ارتاعیا ناخ وکالوه» :۳۲ کكج . ««۸بذهب و رکسهلا ماما رپسب راصف هیلق

 « «دینادرگ لوفم دازی رکون [ارجلق نیّذلا فیس و یبلح كييا
 « وب نآ کی اک « یصالخ» هن « خشلا عبج یف اذک (۲)

 « درادن ار «ام» ن - « درادب ار«ات» «نج ف اذک (4)

 4۷۲ خم و ۲۷۸ كج ق اذک (0) ؛قافوس :نج. ۰م قاذک-(0)
 ؛؟ ح ۲۸۲ صب عوجر - «وجمات : ن « وجات :م « وجناپ :ج



 [۱ نخ و

 ۳۸ دادغب هعقاو تسلط زود

 زد هاگدان رو :۱۳) تاپ و ۲ قلب رد :یناج وا. هرسیخ ب۲! نیو وا و

 دادفب زا و ؛دومرف تکرح ناولح و ناهاشنامرک هارب رکشل بلق
 (0) ارت ای (*) هبوقعب نازایم ی ماین رکشل اب كچوک 0

 هلجد زا هک دوب هدومرف ()!اروجاب هاشداب و تخاس هاگرکشل ()

 سم

 خم « نویاتکنا : ن «نیون انکنا؛ م ؛ نیئون ایکنا : (0)ج ق اذک (۱)

 هیمض) ننیراپ ما هناافک لطغا هعسن رد لو « اکیا كن + ۳۱۸ كجا.« درادن
 هک دوریم یوق لامتحا خیراوتلا عماج طخ "هخسن هنیرقب - «اکلیا : (۲۰۹ یسراف
 اکلیا هچ /دشاب < نیون اکلیا» فیخصت ننه رد لک نیا تافیرحت رياس و نون انا

 رد ثح و كج رد رّرکم رایسب و ۱ مان و هدوب رکالوه فورعم نارادرس زا نيون

 . و یقوم چیه رد نیون اکنا مان هکیتروص رد تسا تنش هدرپ هربغ و دادغب حتف دروم

 تسا تشن تینش و ةید ایوگ رگید یذخ ام چیه

 ططظل تیر : ۳۹ كچ ۲ ن «ترک:م «لج ق اذک ()

 «باتک رخ[ یشاوحم عوجر - « درادن خم « (شحاف

 ۱ ۱ هيشاح ۲۹۳ ص ۱ جب عوجر ()

 هیات هائبم ابی هبوفعی :نج. «ب)وصلا وه و لّوا رد هجوم *ایب -م ف اذک (4) +

 لا ینعرف هد رب مقاو روهشم هبصف ابوقعب دارم - « كلذک « هّیوتمی : لا « لّوا رد
 هییوقعی نوکا ماوع هک دادنبب نیقناخ هار رس رب یلاید ربع بل رب تسا دادفب قرش
 بولقلا ةعزن و عالّطال دصارمو نادلبلا مجعب عوجر) بوتعیپ تبسن هملک دننام دنیوگ
 ِ ؛(دیدج فازغج بتک و +۲ ص

 مچ ۳ اب و و 1 : مل ج «هلداعم هرتف رد ۲۸۰ كج یف اذک (0)

 دنسیون زین ارسچاب هک .یّرسچراب -- « درادن ارهملک نیزا لبق هفطاع واو نلچ رب

 بوتج رد :یلاید ره بل رب دادغب قرش لایث رد خسرف هن بیرق تسا هدوب یرپش

 «(4۲ ص بولقلا ةمزن و عالّط دصارم و نادلبلا مجعب عوجر) رک لا قباس یابوتعب
 ترابع کنج و غم .« ضایب نودب ن جا « هلک كي رادقب م رد ضای

 دیاب «یاید» اعطق هطفاس هملک هک تسبن كش چیه یاج ابیرقت -- « دنرادن ارهلداعم

 نآ راک رب ود ره متفگ هکنانچ ارسجاب و ابوقعب هک دادغب ققرش روهشم رهن ینعی دشاب
 هوجناب : لّح ۰۲۱۲ كج ق اذک (۵ ج ۲۸۵ صب عوجر «تسا عفاو

 ۲۸۲ صب عرب « وجات ۴# « وجیات :م



 ینیوج یامگناهج رب یسوط رهصن هجاوخ لیذ ۳۸۳

 زا هاشداپ «دوبن تیاف چیه هلمج رب و داتسرفب ارنیدلا یبح رسپ ۲۷ یزوجما
 و « دونف یر او ر یه نخ هنس لاوش رد نانه دودح

 هاز رب دندوب هتفر یسنار دملقن رد نبون (۲) وجیاب و نتبون (۲) قاجنوغوس

 نیون (1اقوب تیک و «قوقد و روزرهش یاههوک هار زا (٩)هنهم رب (*) لبرا

 ۸۲ یا و ۲۳۰۳۱ یج ء یییسا ن ندا فر :۳۱۲ ككج (۱)

 ی تسوب ندلا یحم نم ها دیع نیدلا فرش دارم - «یزومت /۱ نپ ها دبع نیدلا فرش

 «باتک رخ یشاوحب حوجر «تسا فورعم یزوجمآ نب نجَرلا دبع جرفلا وبا نیا لاج
 ۲۲۰ ثح و م قف اذک (0)

 تا عهده وا ان ۲ نن ۱۱۷ زد هک

 « وجمأت : نا هوجلت :م هوجناب : لج «هلداعم هرتف رد كج و خم یف اذک (0)

 رد یکی دوشیم هدرب رایسب ۱ خیراوت بتک رد حتوم .ود رد هک لوفم رادرس نيا مان

 رد وکالوم تسدپ دادغب ج9 عنوع یوم گیدو در هفجالس اب لوغم یاهگنج روم

 *ای و فلا و نجوم ءایب وجاب یکی : تسا هش تیاور فلعخم یالما ودب هنلتخ بک

 هیناقوف ةانثم اب یو طبض و و

 و تسارتروهشم مود یالما ز بتارب لوا یالما کا «تحوم ءاب یاج لوا رد

 نبا لوّدلا رصتخم و یبب نيا زا مور "هیقوجلس خیرات لیبق زا خیراوت بک بلغا رد
 یرصان تاقبط و ثح و هشولب عبط و نیزرب عبط عماج و كج و یرغفلا و یربعلا

 ؛تسا روطس.تّحوم اب اب رادرس نيا مان لّوا فرح اییتسا نودب و ادرطم اج هه

 هک تسا فاصو و اگناهج خسن یضعب رد طقف دراد عالّطا روطس مقار
 همیظع تیرثکاب اداعنا سپ «هش هتشاگن لّوا رد هّیناقوف ةاتنم ءات اب وجیات هملک نی

 هک دیوگ « ح ۱۳۲ ص كنج یشاوح رد رمرثاک هکنیا "هظحالب "ژن و خیراوت ست
 ۱ ۰ ۳ رجب یا اب اچ ات افیلأت ناتسنمرا خیرات رد هملک نیا

 اب ینعب ارروهشم یالما نيه اج هم لصف نیا رد زین ام تسا روطس لّوا رد یتراف
 . «مدوم ذاغتا دشاب باوص دیاب نام كشالب هک اروّجوم

 و ۰۹

 (کكيدا: ۰ 6 یابزا,: ج. :«لیثرا + «:تسیآ فرح عضوم نیا رد هه نتم

 7 « لییدزا .: ن

 ۱ ها (هتجم و :لج "نم ق اذک (۰)



 ۳۸۱ ینیوج یاشگناهج رب یسوط ربصن هجاوخ لیذ

 بیترت (1)نارتسا و یراوج و نالغ و ۲)هراف بوکرم و رخاف یاهماج و

 هخسن هک دومرف دما قفاوم ارهفیلخ «تساوخ رذع و داتسرفب و جرک اب

 و دنورب هک دزک دزمان سک هس ود صاوخ زا (۳و دنزاس بیترت.و دنک

 هتنگ ناگرزب رگید و ( كچوک رادتاود «دنهاوخم رذع و دنربب اهام نيا

 اس راست دوخ راک ات تمسا درک تهج ریزو ریدت نیا هک دندوب

 ام دننک كاله ارام ات ( دهد زاب ۸ تسدب ارناکرت و نایرکشل (9)و

 موم رسم لام و مرگب | رنالوسر دنرب نوریب لام نوچ منک هاگن #

 نیزا هنیلخ نوچ 9 الب رد ارناشیا و مزاسب 2 راک و متسرفب ۳

 ۳ دنا و قاب رد اهام و نالوسز نداتسوف  ش هاگ | ینعم

 یناین 1 ک و ایب نتشیوخ هک دومرف و ۲ تفرگ مثخ هاشداپ «داتسرفب
 «6۹)هاشناملس ای كچوک رادتاود ای ریزو ای تسرفب ارکی سک هس زا
 تکرح هشيدنا و دوزنیب هاشداپ مثخ «تفگ رذع و درکن مادک چیه هنیلخ

 تا ّرک و تفرب و دمايب )ینرد تّرک دنچ .دادفب بنام درک

 (م رد طقف «هراف» (۱)
 :4۷۲ خم «نیرگ رتش رازهکی : ۲۳۸ کكج 0 «نمج ف اذک (۲)

 نا وا و هدوب هطفن نودب «ناریساد یربملا نیا :هظن رد ایوک سم« ایا
 « هدرک هجرت نارنش ها

 « باتک رخ | یشاوح عوجر *) «دنرادن ارواو نیا ل ج0
 « درادن نّمرد ارواو نیا (9)

 نا : خم «دهد زاب ناشیا تسدب : ن «دمد زاب تسدب : مل «ج ق اذک (1)
 «ناکرت» زا دارم -« مپیلا انمیلست مورب وه و راتاتلا عم هسفن نأش ریدی امّا ریزولا

 دناهدرکیم ضرف كرت زا ٌهنياط ارلوغم ایوگ رما لیاوا رد مدرم هچ تسا لوغم ارهاظ
 3 ح قیام صب عوجر ۷( « دناهدادیف موث ود نیا نب صیخشت تسرد و

 «باتک رخا یشاوص عوجر () « درک مثخ : نم ل ۸

 ید ردنت ۲۳۱ فافاج « لیلد : ل ج « یینرد: م «0ن ف اذک (۱۰)

 دی۲۱ ینزو ید شب : ۲۳۸ ی  (ادک) قایق یتوف دوی

 « دشن یکم نم یارب هبلک نيا حیحصت - « یکی رد نیٍدلا
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 7۳3 زاررو 1 و هردو اکبر ایر هموار لا ابن :ادعبمراخ |
۱ 
 دورررو وا راتاردنتزا :راردو نزُبررآ حرم یگیزرخا 0 تثازل راطما هکر در د العما هر رب« اور بت و من 1

3 
 تک باما ۱ | مایا ها ۱ ۱ وا و اص 1۷ لو ۳ ۱9 +۷ هو هم 4

)10 1266 0. 28[( )5001. 06۲527 1113, 1. 1790( 

 وا تلود ناکرا اب هنیلخ مصعتسم
 هه ع

 (سبراب یلم هن تانک رد را 2 عماج زا ییدق رایسب هخسد زا لفن) ۱ | دما ۳۹۹۵ ۳





 راک لیث
 داتسا ماعلا لضفا موحرم هخس زا دادشب هعقاو تیفیک

 (۵)۱ا هجر یسوطلا دبحم نب اه نیدلا و ما ريصن رشبلا

 لوخد مزع ناخ وکاله ناما و نما هّدام ناهج هاشداپ كنا تقوب

 نم هتنگ هک داتسرف هنیلخم یجلیا موق نآ لاصیتسا تهج درک نحالم دالب

 ید ددم رکفلب ارام منيشن رب غایب نوچ ام هک دئاب نآ یا ناغن ما

 تحلصم نداتسرف یاپس دنچ یدرم هک درک تروشم باّون و ارزو اب هفیلخ

 هناپپ نیدب هک (۲) دهاوخی هک دندوب هتنک نایزکشا و ارما تعاج « دشاب «

 تمحز یی دهاوخ هک تقو رهب ات دوش للاخ یهاپس زا هنیلخ كم و دادغب
 قاب رد از نداتسرف هنیلخ نخ نیا ببسب دک فرصت كلم نیرد

 ناده بناج و دش خراف حالم تیالو صالختسا زا هاشداپ نوچ درک

 دیسرتب «یداتسرفن رکشل تفگ و درک تخم تساوخ زاب هفیلخ زا تسویپ
 تاعصرمو رهاوجو دقن زا رایسب یاهام تفگ ریزو درک تروشم ریزو اب و

 بهت و لعق و هنیلخ مصعتسم هعفاو و دادفب حتف تّینک: م «لّج ق اذک (۱)
 و یا و لا ریصن هجاوخ رشبلا داتسا ایکجلا رخفم دیعس موحرم هخسن زا لوقنم اجتآ

 هک میاقو و ناخ رکالوم هجوت رکذ رد : نا « ةحرلا هلء ییوطلا دبحم نب دّبحم نیا
 [اذک ] یاهگناهج هجرت زا لوقنم تنگ عقاو دادغب لها و وا عابنا و مصتسم هنیلخ رب

 ۱ سفت یمواهلا دی نپ دی نیدلا ریهت جیغ ایا لام هفسن زا تسلوتتم
 ؛یکالوه ینعی (۲)

 6 ص ۲ ج همت عوجر ۲ دیتوپ مچ نآ زا و دراذگ رانک ینعی (۲)



 ِك

 ۳۷۹ ريصن هجاوخ زا ایگناهج لیذ رب میوحعم ه

 رد هک ةحْرلا هیلع یبوط لا ربصن هچ)وفم بوسنم یادگناهج لیذ «هیعت]
 حیحصت رد هک اتگناهج هناگ هدزاود خسن زا هخسن هس رد طنف هدش عبط دعب تاحنص

 هم ۳۳ ؛تسا دوقنم لکم سا قب ام زا و دوجوم نش هدرب نکن باتکت 1 ماوس دلجح

 لیذ اگناهج هخسن هس نیرب هوالع و «م «ل «ج سن زا تسا ترابع هفسن

 بیبح و افصلا ةضور سنج زا تسا یطوسبم "ماع رات هک) یبکین ٌرات رد ًانیع روبزم

 رد ارماظ هک دوعسم نب دی نب دوعسم نب یبکین هب موسوم یصخت فیلأت ریسلا
 دوبوم سبراپ یلم هناخاتک رد نا زا یمجحلا مظع ٌهخسن و هتسیزیم مشه نرف لیاوا

 یثاوح نیرد هخسن نیا تمالعو « 4۱۰۶-۱۲8 قاروا رد تسا جردنم زین (تسا

 لیذ نیزا زین یبرعب هجرت یسراف هخسن راهچ نیرب هوالع و «تسا [یکین -] ن

 را تا تتراق اب سا تسس نا روا يسنا یسا هفت کح رد تقيقح رد هک

 توریب عبط «تسا روطسم دادغب تب مجار یربعلا نب : نوش رصتخم . رد هک .لصف

 كدنا اب تسا ريصن جم لیذ ظنللا تم هجرت و لصف نیا (+۷۰-+۷۱ ص

 لصف نیا تمالع و «(ف- ص یالگناهج لّوا دلج همدقب عوجر) راصتخاب لیاق

 عبط خراوتلا عماج زا هتشذگ اهنیا زا و «تسا (لوذلا رصتخم -] خم یشاوح نیرد
 وبا فیل ات ةعباسلا هئالا ی هعفاتلا براجتلا و هعماجلا ثدااوما زا و [كج] رمرتاک

 نیه هک ۷۲۲ ةنسا ق یتوتلا یدادغبلا یطونلا .دنمحم نب :دحا نب قاژرلا دیع لضفلا

 سپ « تسا تما.لمعب هدافتسا ناکما ردقب زین نیسر عبطب دادخب رد ۱۲۵۱ لاسما

 ها لیذ رارف زا هم داغنا یغاح نیرد ک یر لا ده

 عوجر) 922 068 1556 سپ راپ 1 هفاخانک هخسن ینیوج یادگناهج چ

 «(لّوا دلج همدقب
 « ( رضاح دلج هیات عوجر) ۱۹۱۹ هر ندلل رد دنه نازره خب تانک ناه ط /

 «(اضیاب عوجر ) یونیم یبجم ازریم یاقآ خم روطس مقار کلم باتک نام - م
 مس

 ۸مصتوح 1۳0۵08 05. 61 سیراپ هناخاتک 2 هخسل ی خیرات

 ؛م ۱۸۹۰ ٌهنس توریب عیط یربملا نیا لوتلا رصتخت - خم
 مس

 ۰۱۳۲۵۱ هتس دادغب عبط یلعوف هعماجا کیو ارز >> گتیح

 یجایتحا لاصت 0 3 نوج مش هدرب اه زا یمان یشاوح نیل رد هک یتک یقبام و

 ؛ [ یزمر و یراصتخا نودب ماهدرک رکذ یماسا نیعب ارابنا ماهتشادن انادپ



 ینیوج یادگناهج خیرات زا موس دلج ۳۷۸

 و ناگدنیا ؛تفگ كاپ دوب ثّولم ناشیا ثبخ زا (۲)هک اع «(یربخ
 و دننکی )ی 3 فرق یخ و نماره و فوخ ی ناکبت

 از ناشیز و و تش صد ِ داینب ب هک ار تخبن اوج هاشداپ

 یاهتحارج هرم اک ٍ هک دوب نآ نآ یتسار و « دنی گیم تلود یاءد

 رد ده و رود نیزا 1 یاهللخ كرادت و دوب قاسم ۰

 مع یلخ لد رد شیوشت و دوب تیاغ هچب ات ناشیا هنتف هک دننادب دنسر
 ناهاشداپ دهع زا یدوب تقفاوم مد ناشیا اب هک اریک .نینک دح هچ ات
 ناشیا (تصاخم زا و «یدوب مب و فوخ تقو ناهاش تقو ات هتشذگآ
 دوب هنایپ «ناثیا ۲٩ نادنر سرت زا نادنز قبضم رد زور و بش

 كلذ .دش (۲هتسب هک دونی یداب و دما رسب هک

 لعنی كلذک و نیرکزذل یو

 ۱ نه ضلاب هنلا

 (۱ هفیش بنات ط ییای)

 هبنش زور یزوریپ و یخرفب ینیوج یانگناهج ْرات باک دوش مان
 تفخضلا دیعلا یدب لع اس و نیناغ او] حست ۳ هجیما ید مراهچ

 دن نیل دوس و لول دا و اخا دیدر
 «یربح زا ناهج و :۱ «یرعح ناهج رد و : حب یور زا یسایق طبتق (ار

 « یربخ زا ناهج و | ناهج و : خسن ریاس

 «(هک لاع : یاجم) ملاع هک :م ج1 « سز ق اذک (۲)

 ؛ تمصاخ و تفلاخ زا و: سس (4) ۳ 1 یاد
 «(«نادنر» یاج) نانز دراک : خسن بلغآ  «نادیر + : ۱ «یمایق طیقتت ()
 ّه ؟رشی ( هتسشذ : د «خشلا رثکا یف اذک (0

 « یناوحما : لصالا فو « یسایف طبتتت (۷)



 ۳۷۷ ناشیا راک یاهتنا و نیدلا نکر لاوحا رکذ

 نآ.زا زین وا ات دش نامرف (؟!دوب لوفشم ناتسهق (؟)راکب و ۲۱)دوب
 هدزاود و دنار نوریب رشح هناهب دوب خار داحما رد هک اریک تعاج

 نکر و « دندرک تسبن ارتمام دندوب اک ره نینچ و «تشکب اریلخ رازه

 ندروآ هک دومرف نآات وکنم لاع هاشداپ دیسر مروفارقب نوچ زین ازنیذلا

 ۰ ارنیدلا نکر و تسمولعم ام مدق یاسای تسدوب قتدایز هار نیدنچ وا
 لبا یوعد نروچ وت هک دیناسر ودب نامرف و دومرفن شکشیپ تزاجا

 دباب زاب *!اررسمل و هوکدرگ هدرواین ورف ارعالق یضعب هنوگچ یکی
 نیدب « دبای "۷ راب دنک بارخ اراهعلف نآ نوچ و تثگا
 هک یوط هناهب اروا دندیسر () باعبت نوج .دینافو اب اریآ دا

 ۱. دادجا و اب ما ابو هداد 5 اب زا داد دنهاوخ ار ۱ نایچلیا

 2 ۱ نا اووا و دندین 0 دندوب ۱

 و دنان یرثا وا لس و وزا و دندینارذگ ریشه رب هدرک درخ دگل

 ناهج رد و ۱دندش یربس ("نافز رد وا یابرفا و ناشبوخ و وا

 من مي رييس

 ؛درادن حد بارد اردعب ولو - « بسنا هلعلو دنرادن ار< دوب» س ب (۱)

 ملی ج هرانکب : زد «رابک :1 ۰۱۳۳8 عماچ و حب ق اذک (0)

 ؛ دانکب :س  هراکپ

 4 دنرادن ار « دوب» "م ل ی ج (0)

 یارب تسا نایب فطع ارهاظ ءاررمل و دگ» «خسلا عیج یف اذک (4)

 « نوگ]آ دنا هدوزفا حد ب - +« عال یضعب»

 « (تاغنت - ظر تاعنت : د « باس : زا باغ ز تا ) 1 ین اذک ()

 عضوم نامه نيا نطق - « فاعس :ح «تاس : ب « باوصلا یا برقا هلعلو

 ی هک متنگ هیشاح رد اجنآ رد و تسا روک ذم ۶ س ۳ ضرد هک تسا

 یاطدب هخسن و « تسا نناوخ "1۲000884 تاغنت از لک یا ۹ « لوغم جرات »

 ؛ تسوآ لوف دیوم اجنیا 09

 از: «نادز :ز۱ «نابز : ی ۷

 (« دندرمش : : ل ی ز جب « دش رمس « دندش رس : 1 ۳ یا



 ینیوج یاشگناهج خرات زا موس دلج ۳۷۳۹

 رف (؟)و تنگ هفیاط نآ ()ءامد (تفقارا بجوم و داتفا لیجعت ُهيعاد

 وفا ها هکاریتعاج یوف ره ات دنتفر نایچلیا اهرکشل تساهب ات دش

 دنداهن انف شتا رب دوب وا موق و وا خم زا هک سکره و تاوخا و ناوخاو
 نوخ صاصتب ارناشیا ات دنداد ()ناغلب تسدب ارسک هس ود ناشیزا و

 لسن زا و تشکب دندوب هدز دراک نایئادف اروا هک ()یاتغج شیوخ ردپ
 نامسارخ رکشل نا ی هک (۸) انیجوکاتوا كيدزن 1 دناغ سک چیه ناشبا

 « (اذک) رماوا : خسن ریاس ؛ج ق اذک ۷

 « ءامد قاهراب : س راند م د (۲)

 یا دنب هلخ ۶ تنبا دو نیا ندوبن رتب دیاشو «خشا عیچ یف #ِث

 « دشاب « لا نااق یاسای لصا رد نوچو» هتباس هلچ رد «نوج»

 « یادارق : ج « ءاقرف : ط « یاهارف : ۲ ؛یافارقر بو «یحزاد قف اذک ۵)

 « یامقارق : م « یابارف : 1 « یاپارق : ی

 ات تامتم هو کی 2 ی مولعم «تعلصم» هملک _ «خسلا عیج ف اذک (۰)

 ات» هدوب نینچ ابیرقت هلج لصا و هدوب طقس فرم هخسن لصا رد ترابع رد دیاش

 ۱ سلب و 3 تایپ و ته عقزام یک نی دلا لر براق و :فالراز تتلصم

 «تسا تش رازکت طقس نيا هرخ اتم خسن موبع
 :ط « ناعلب :ح (ناهای 4 ۵ عماچ ف ضیا انک ب.د ق اد (۷)

 ارماظ ناغلب نیا - «یافل :ی۲ «یافلب : س مج «(اذک) اغلب : ز «  ناملس

 زا] رگید ریما » : هصن اذم و دمانیم ناغلوب ارق ابوا رکید حهوم ند عماج هک تسوم
 تالرا موف زا دوب یجروت ت یاتنج [دندوب ثما ناریاب نوغامروچ اب هک هرازه *ارما

 یجوغرای یادولوط وا نارسپ و « دندز دراک ن ادحلم اروا نای ون نیجوغروب ناشیوخ زا

 عماج) «دوب هرازه ریما روکذم ناغلوب ارق و «یاتقاترس و ناغلوب ارق و روبیت یاب و

 « (راصتخاب ۳ عبط خر اوقلا

 هک ناغلب زدب یاتغچ یب نیا 5 ین | خخاو س « یاغچ : ی 4 یایعح : د ۷

 ۶ تسا نراخ زیگنچ رسب رسب فورعم یایفم رسغ اکو هدز دراک اروا نایئ ادف

 بز و _یور زا مج طیقتت) انیحوکاتوا : 1۸ « لبق هیشاحم عوجر

 : « اول وا : ّح «اتسولبوا :ج ( ات رظوا ۵  «انضکندا ِ « انجوکتوا

 «ایخولبوا : ل ؛ ایخوکیوا



 ۳۷۵ ناشیا راک یاهتنا و نیدلا نکر لاوحا رکذ

 هاشداپ هک درک ساعلا دش غراف ۱ اور راک زا نوچ هلبجما ین « یشاد

 دوب هاشداپ یار قفاوم وا سمتلم دتسرف نااف کم ترضح یدنبب اروا

 نآ هجوتم سک (0هن اب ةئامتس و نیسجخ و سخخ هنس لو میر لّا رد
 () ناشیا مدقم نایجلیا تبحاصم رد دش ترفح

 ۰ .. ناشی رک یاهتنا و نیدلا نکر لاوحارکد
 ناهج هاثداپ ترضح هجوتم وا ساعلا قفو رب اروا هاشداپ نوچ

 -آ دسر کد نوج هک دش لبفتم هاشداپ تمدخ زا درکی نآاق یکنم

 ۴! ارنالوفم زا یتعاج دش ناور نوچ «درا بیشب هورذ را ارلیذاخم
 نوچ «دومرف دزمان وا تمزالم و تظفاحم تهج (۱ یارجوب ناشیا مدقم

 ۱۰ هیفخ رد و در تست هک دومرفی ارناشبا رهاظب دن دیسر کد اس

 وا لتع یاضتفا هک مت زا اب رد دنفرب انآ زا نوچ ؛ دنیا تنگ
 لصا رد نوج و « دندر تشم ار یی و درک تنوصخ نایچلیا اب دوب

 رد  ابق هراخب ناشزا هک درب نآ نااق یکنم نامرف و نااق یاسای

 نیاید نالکوب اهدص و اهرازه رد وا منج تمام و دنر اذگن )و

 ۱740( 1)هک دش رداص ناشیزا ۲ یاعفا و لاوقا ن هر یا و دندوب طوبضم

 « هد : م لی ج (۲) یی اب اپ

 ؛ دنرادن ار«ناشیا مدتم» تاملک خسن باغا «ضایپ نودب ز «۱ رد ضایپ (0)

 یضایب نودب تسا طقاس یلکب خسن ریاس زا و تسا ح برد طقف ناوعع نیا (4)
 « هک : هدوزفا ز (۵) « نآ یاجع

 سرم .ييص# ..یص .ييصح

 ی رپ ۱۳0 یور زا ءاپ : طقق) یارچوب : س 00

 خسن - «نارجوب : ج «نارجوب: ل «یارجوت :ز «یاارحو : ب «یارحوب
 «ووب دناهدو فا هک نیا زا دست اپ

 « هنز : دا

 « هک : دن و عنریام ۰ سد ق اک 0
9 

 «دنرادن ار«هک» خسن رياس «سحز ب یف اذک )٩(



 ییوج یاتگناهج خیرات زا موس دلج ۳۷

 تعجارم ةئامتس و نیسخ و مبرا هنس هجحا یذ مدزناش زور رد یرابب و

 رد یاوم و یئاوح اب ارنیدلا نکر ٌهنب و «نارماک و بایماک دومرف
 ۵ نیذلا نکر و یی رام قشم ایا کش و دندرک نکاس نیوزق

 نادمتعم زا و (۱)مزالم دوب نادش دودح رد هک ودرا بناجم هاشداپ یکدنب

 ناور ماش ِ اش 0 بناجم هاشداپ نایچلبا تبحاصم رد ارسک هس ید نو 4

 ارعالق نا را و دنریگ لق ی نآ نیازخ و را (۲)ارنا لاوتوک ات دومرف

 هاشداپ (۲)یارس كف رتچ هک یتقوب ات دننکی تظفاح هاشداپ ناگدنب مساب

 روظنم نیدلا نکر و «دوش نامرف نآ تحلصم دسر راید و دودح نادب

 زا تر نیدلا 3 تالاح نیا یانثا رد «دوب هاشداپ ترم و تفطاع

 لدب وا ُهبطخم كم هطخ راونونج و دش قشاع كارتا (*) لذارا تانب ۰
 بارش سلج رد یزور ؛دنداد ودب اروا هاشداب نامرفب هک یتقوب اچ 9

 قمساوخ ید نابرطم زا یابر نیا

 ماومآ راسمرش شیوخ هدرکز و » مالسم هما رابیزب 9 هاش

 اما هنچ و راک هچب هن رو « اشک یوم ! ارم دروا وت لابقا

 ۳ تک ره اب یاد و (۷) یی ین نارنش لی نوش ادوس گید زا و ۰

 هبس نتدب اروا هاشداب یزور 0 1 ۲ دیش و تنگ یتشاد یتفرعم

 نآ جاتنتسا ر اظتنا یک نما تفگ و درکن لوبق دومرف هدام رتش رس دص

 رش گنج هراظن نسوج نآ زا ضرغ و درک لحن یس ساعلا درک مناوت

 دشت دناهدوزفا س ط د (۱)
 یار ۶ ی

 ؛ نسحا هلعل و « واز کم زا ؛ ار لاوترک: د «مح ی اذک (۲)

 ؛ نالاوتوک : ل ج
 6 : ۱۰۸ صب عوجر -«یاس كلف :خسن ریاس «یاسا كلف :ط «۱ یف اذک (0)

۰/۲ ۱۱۵ :۱۲-۱1۱ 4 

 ؛درادن ۲ « لاذرا : اهضعب قو  «خشلا ضعب ف اذک «4)
 « ماتمآ راونب تسد فک رب ناچ : عارصم يا یاجم ط اد (۰)

|۱۳ 

  يفخب یم : س ما ۷( 1 لیصحت ۲ دنا هدوزفا طرح دپ )1(



/ 

 ۳۷۳ وا وز زا له یا لر عالق رکذ

 هک هتخاس گنس زا  اسآ ایرد (۱) یاهضوح نآ سیف رد ۱۰

 اور جا زا هتسویپ و یتفری اجنا رد هریخذ تهج شبوخ یاپ با
 حابص نسح دهع زا هک: تیازماب و تاعیام زا نآ ریاظذ رام ؛ یدوب

 تلاحتسا هتشذگ نآ رب لاس دنا و (1)داتنه و دص هک نونکا ات دندوب هداهن

 «وت,,گنج تالا حرش قاب «یدنتسناد نمح كزبت زا ان او هشن رهاظ نآ رد
 اریریما « دوش جردم ییاتک نطب رد لالما ی هک تو 1 زا شب زیاخف و

 ()لوعم رس : درک بوصنم نآ جو و زا رایسب یددع اب

 دندرک ی و و زا ده و تیم ها نا شرب شا دوب (4)لوعم

 ءاتشم هک (۱)رسیل رد هاشداپ و 3 2وک لاغتشا زارد زدم ی نیرب و

 ۱. کلرت گم دومرث تلهع اهزور ارن 1 نیطایش و دومرف ماقم وب دو نآ

 نیاف چیه دنیا نوریب خاروس زا مدب ؛ موق نآ () لالص و دنرگ (0لالض

 تشاذگب نآ هرصاحب كيزات و لوفم زا یرکشل اب اراآلاقوب ریاط «تشادن

 ( هان

 خیرات زا هچ «عیرص طلغ «(داتشم >) داتسم : ح «خشلا بلغا ف اذک (۲)
 (۱۹+ صب عوجر) ۸۳ می بجر 1 هبنشراهچ بش رد تولا دیو حایص نسح دوعص

 4 دص تسرد 164 هنس "هجعلا یذ ای تعقلا یذ ات ینعی هیف نحت ام خیرات ات

 تسا جناو باسح زا هکناچ یزچ و لا داتشخ و دص هن تسا هام جنپ راهچ و لاس

 0 لّوعمر - «لوغم : خسن یفاب «(تاکرح اب زر زد یف اذک (0)

 «لوخم : ی «(تاکرح اب طر خشلا بلغا یف اذک (4)
 ترابع قایس زا هکنانچ ندرک هراپ - « هراب هراب : ز «خشا بلغا یف اذک (9)

 رد لاعتسا نیا یارب رگید یدماش «تسا هش لاعتسا نتکش ۶ رد ینعب تسا مخناو

 ««دندرک هزاپ اردوسألا رم > ود : تشذگ ۱5۳ ص
 «تلالض :رگید هخسن دنچ و ۱ «سل : حج «رشل : د هرس: س 1
 حج هلبه داص رسکب لالص - «همجعب لالض : خسن یناب «مح ب ین اذک ()

 ۱۱3۵ ۱۱۳ ور درو نوسفا نا رمز هک رام یون ینعب رکب تسا لص,
 ؛اقوبفا : ّطا «افوپ رياط : سا. ؛ اقوم راط 1 همقا وکآ ز اذک 0

 ۱ افوب دیک:



 ینبوج یاشگناهج ِ زا موس دلج ۳۷

 نصرت ۱39 ناردج دییشتب ۱ ۳9

 اب 3 شیر تقو ۶ دن هداد یاکجتسا نایب

 راجحآ 1 راخیبا ِِ «دنکی رب نادند ان فیفاتت چیه تسدب و دز

 لاعتسا زا هک قبع یاب 3 ۲ ۵هتراو ضرع و لوط اب باس نم
 3 لابجما نم نوتحلت و تر (؟)هک ی تشاد لصاح انغتسا چو گنس

 2 ی اف تر ید ید هان درز نا یفص

 3 ؛ننک اهضوح و اهرابنا تادماج سانجا و تاعیام
 7 رد (4) سنا را صصف رد نا یافت لیصافت هک صاّوغ و

 سرخ رد ی نآ ره جات تقو رد و «داتفا نهاشم ۰

 نا نایم رد( تفای ربخ ات دوبن ففاو نآ یتع رب و درک ضوخ لمع

 (۷ورهاب هناخدور زا و ۲ گرادت نا لول درکی لس راوسنوی "")لسع

 رد ییوج هعلق ههن رام نم احا 2 و هعلق یاپب ات دناهدرو | با ییوج

 «یمارم : خسن رثکا «د ت ق اذک ())

 « دنرادن ارواو نیا خسن ریاس سطح ف اذک (۲)

 ها در هک سم :هلقر تم 3۹ یاجم) و : « خسن عست قف اذک (۱)

 تسا رقم کد زا لیق نا وحت ای «ینگد ای «ینوک»

 زاد - « شنا زا شیارا : و و « یسایف طیقتت ()

 نتخاس صوصخ رد نایجو تطایگ زا هچن ۲ ینعی تسا « نیطایش» لباقم رد « سنا

 رد نیعلا یرب نآ ریظن دوب عوبسم ریسانت و صصق رد رشب تردق زا جراخ هینبا

 «داتفا تماشم ناسنا زا یعی سا زا ِ 11

 تسا طقاس ی م ل جا زا تایلک نیا (ه-
 هکرادت نآ دل 1 : اذکم دراد زی 0 « خشلا ِ

 هل سو

 «مومذم ره و ءارعلاب دییل هبر نم ةمعن
 ؛ودرهاب : ح «ودرها : طب «دوررهاب :3 ۰0۵ نیا ق هنیمب اذک 0

 رتسیم نم یارب هلک نیا حیحصت -- «ودورهاب :۱۳6۵ عماج «رهاب :م لج «رها:ز

 « دشاب دیاب ان فرحصنت هش هفارح "تساف تاملک نیا یوق رایسب لامتحاب و دشن

0 



 ۳۷ وا لورت زا دعب نیدلا کر عالف رکذ

 هک اررلید شلولم 5 تسدروا توللا کف نو دناهدرک فینصت ۱ هبوب

 ترب نیتئام و نیعبرا و تس هنس رد ناشیزا یکی یدنتنگ ()ناتسجرا

 هعیش و تسدوب نادب راختفا اریاید كلولم و درک زاغآ یتراع هوک
 یالیتسا مایا و هک دناهدروآ ناوالط ات رد « نادب راهظتسا ارنایلیعاسا

 ه ()نابیجم زا ۲۲) دناهتنگی مشچ هایس نالف ارعضوم نآ لاوتوک قازغا رپ لاید

 زکذ رد هعلق نیدب (٩)وا لاقتنا تیفیک و «تسدوب رصم نایلیعایسا توعد

 هلودلا رفش مسا و دنا پبوسنم ودب هلسلس نیا هک رتسنآ ی دف مان هکلب تسنا قوم

 تیوب هامنا قفف دیاب یم ترابعرد نیا ممه و ب یا هاودلا کو
 مانب رسب مان هفاضا رد یراف نابز لوجعم ۳ هب وب هب هلودلا «ك ٌهفاضاب دن اوخ

 ؛دچ ای ردپ

 «نایسحرا :م  «ناتسحرا :جب «ناتسچرا :س «09) ید ۱ قف اذک (۲)

 هفّرح تاملک نیا یوف رایسب لاتحاب -- «ناتسجرک :ز «ناسحا : « نافسجزا : ل

 كرلب زا دنا هدوب هلسلم نام لا و قاب دیاب 4 نایب زا + نا تفحصا

 و تا ایدور ات رد ییف مراهچ نرف لیاوا یا مالسا هوا نور رد هک ید

 رد ناشیا رکذ و دنا هتخاد قو گرا 4 دوردیفس و دورهاش لحا هد

 « باتک رخ ۱ یشاوحم دینک عوجر « دی ایم رایسب اهریغ و كلاع و كلاسم و خراوت بنک
|۳۳ 

 ۷۰-۷۱ ص ۸ ج ۲۱7 ٌهنس ثداوح رد ریثألا نیا - « تسا هتفکیم : ح ب ۱)

 اس ناتسربط رما نم رافسا غرف امل و» :دیوگ فورعم یلید رانسا لاوحا لیصفت نیف رد

 ۱ ناکام راس و اهیاع یوتسا و هنماهذخاف [یا6 : ظز لاک نب ناکام اهب و یرلا لا

 قهاش لبج یلع ةعلق یم و تولا ةعلف لع لوتسب نا رافسا بحا و گانه مافاف ناتسربط
 لع ناک هال نيعلا دوسألا هانعم و یمیلا كلام نب مثج ءایسل تناک و لیدلا خرم یق

 « < رانسا هلسارف ءادوس ةماش هینیع یدحا

 « نابح : جست رثکا ۰ « ناسم :1 «ز ی اذک (۵)

 ۳ تسا مجار ككش نودب «واد ریمض با« نآ : خسن رثکا «لد ج یف اذک (0)

 هچ تسنا موم ترابع رهاظ هکنانچ مثچ هایس نالفب هن دعب رطس رد روکذم حاَبص نم
 اج ۱ رد یون رک ما رک یزیچ ابا هلوقم نیزا حابص نسح لصف رد "اقباس
 (۱۹۵--۱۹۳ صر) تسا نش تبع تولا هاب حابص نسح لافتنا نیک زا الت



 یبوج یانگناهج خیرات زا مّوس دلج ۳۷۰

 نآ هاشداپ ؛درک ناوت عییضت ار تو اینک :یتیافن هک متشاد هضرع دوب

 ز 2 نی نآ هصلاطب ات دنار تراش و دومرف نیدنسپ ارنخس

 و مدروا نوربب تسیل تیبا نم لا م جرم رب بتک سیافن و فحاصم

 افسر وتقاو مات یا و (۱)یلحما تاذ و یمارک زا دصر تالا

 ناشیا تیاوغ و تلالضب یّلعت 1 قاب و (8) مفرک رب دوب دوجوم هکرگید *
 ۱۳۳و و منسخ .لوقفت 40 و وب فنتسم لوفنم هبن هک تشاو

 دارنص اب اما رصد تایضف و تایبهذ سانجا و دوب روفوم نیازخ

 ۱ مدناشفا نآ ۴ مرکب نیتسا و میناوخ نارب یضییا هاضیب اي و یرنصا

 و هک متفای ید و (۰) لّیج ٌخیرات تاعلاطم یانثا رد و ٩

 نت مي .ييي .ي

 : ط اد . « قلا باتک : لیز ج « قطعا باتک : محب۱ «سف اذک (۷)

 تایفولا ۳ و ۳۲5 یمزراوخ مولعلا حیتافب دیک عوجر - «قلخلا تاذ باتک
 ««ةیدص رلا تالالا ناونع رد نویطلا نا ۱۵۱ ۲ قتکلا رکاش نیا

 رد و هدز ارهلک نيا یتاحما طقم جرد 0) ملك یز جبآ ف اذک (۲)

 «یاهبلآ و : ط تالا و :د 0 عامسا و: س ۳

 هک سا ا مخاو طد ج یاطدب هخسن « دشن رّسیم نم یارب دل بن | حیحصت

 < عاعشلا» الا و دنه دب ییوهفم ینعم ترابع) دناهتس اوخ 1 خاسن دوخ تافرصت

 _ص

 دننام زین نیتبعش تاذ -- «دوشیف فیحصت «تالا» هب ای « نیتبعش تاذ» هب زگره

 « رک ذم حضوم رد نونلنلا فدکب عوجر «تسا یموجن تالا زا کی مان یتلحا تاذ
 یاجم یتاعا مع هیشاح رد « دنرادن خسن ریاس «س رد طقف «متفرگ رب» (۲)

 « مدروآ نوریب : هدوزفا نآ
 ترضح زا روهشم تسا یمالک - « صقان اب لماک طیف اب خسْلا عیج ی اذک (4)

 نب یلع لوق هنم و اهنولل بمذلا ءارفصلا و» :رفص یف سورملا جات یف لاق « ریما
 او ««یربغ یرغ و یضییا هاضیب و یرفصا ءارفص ای. هتع هّثا یضر .بلاط یا

 هناکب 1" ته جورک دینک عوجر 6 تتسآ لش تیر نا هید هفادتم اینا ثیدح

 نودلخ نیا هم قم و در هبغلا فک و ۹6:۳ دیرفلا دقع و ۲۲۳۱: لج گنج

 « « كل یلا ةفالخلا بالتنا» لصف رد ۱

 «كنج «لح «لیخ «لبح :خسن ریاس « هیات ةاتم های و مجاب س هک ب ی اذک (0)

 تا یو یا 6 زا را سا ی ۳۹ 2 ۱۸6 ی کا



 نت تس زب ا ی اس فیت ۳۹

 ۳۹۹ وا لوزن زا دعب نیذلا نکر عالق رکد

 هصلق نا (۱)مدنم «دناوخم ارناشبا و تنگ نخ موق نآ اب ات دنداتسرف
 ار ۶۱ یاغلب هداز هاشداب ؛() درک مان ییابا رادحنا و (۳) دوم ی (۲) مدقم

 (1) سیل مزاع دوخ سفنب و تشادب نآ رادم رب راّزج یرکشل اب نآ ءرصاحپ
 هم تعفاخ ییرظ و دال ۱ تفلصم بای.را تا یا
 هات دنداتسرفف سک(۷)رسیل کاپ نینلا نکر كيدزتب رعایت رب و دف"

 اجنا و دتسب ناما خيلرب و دش عیفش ارناشیا تارثع هاشداپ ترضح رد

 و دنتفر الاب رب زین نالوفم زا یعمج و دما بیثب هعلق زا ۲٩ مدقم و قمار
 «17هاهرد و دنتسکشب ار قیناحم و شما هعلقب ات داد تزاجا زین ارنیدلا ۹

 هعنما و هشقا (*)لقنب و دنتساوخ تلهم زور هس هعلف نانکاس و دندیشک رب

 ۰ دندمآ رب نایرشح و نایرکشل ما هک مراهچ زور ات دنتشاد لاغتشا دوب هک

 ۳ نا کر  تولا و « دندرک تراغ ۱رنبتا تاطاقل یایاقب و

 یاپ رد هک یتقوب و «دناهدرک هداهن نیمز رب ندرگ و هدز وئاز یرتشب
 ۱۴ عیاش راطقا رد نآ تیص هک (۱۷هناخمانک ةعلاطم سوه رب مدوب (۱:)رسل

 ((«نا مدقم» یاجم) نامدقم : خسن ریاس «زاد با یف اذک (۱)

 وب هعلق مّدقم هک نیذلا مّدتم» : ۱۳4۸ ماچ هلداعم هرتف «ب"۱ یف اذک (0)
 ۳ حضاو 0 قایس زا - «دنرادن ارمود «مدقم» خسن ریاس 9 ی

 ارترابع یفعم نوج ت ۹ ربغ خاسن و هدوب تولآ "هعلق بت مان 0 مدقم ای مدقم

 «دنا هدرک فذح ارنآ تسا رارکت هملک نیا هکنيا لای دنا همه تسرد

 « دندوف : خسن ریاس «زد (دیدج حالصاب) ب یف اذک (۲)
 «دندزک : خسن ریاس | ویادقن حالصاب ب ین اذک (4)

 ؛۲ ح ٩۱ صب عوجر (۶)

 یخ رد هرس: اوفا مر شا خب
 :م «یل:ح هر: هرس: خنرثکا - ۰۲ 2 ۲۱۲ صب غوجر ۷)

 (نیاشیا مدقم :ل )۸( « (شحاف طلغ) تولآ

 « لا هشبقا لتث لقنب : خن زا یرایسب ام اک
 :هت لاک رسم ؛ سا 6۳ ۲۱۳ یقب عوجز (۰)
 اه خسن یقاب د ۲ ف اذک (۱۱) «؟نلید حرم



 ینبوج یادگناهج خیرات 1 موس دلج ۳۹۸

 وا لورت زا دعب نیدلآ نیر عالف کد

 ارما زا و دما بیشب (؟)هعلق زا دوب رادیب تخم زونه ارنیدلا نکر نوچ
 مزالم تظفاحح مساب 5 یتعامج اب ترضح یارما زا دوب هک (۲)اغم

 و مدهب نایچلبا تب رد ارشوخ نادععم نیدلا نکر و «دندوب وا
 دندر هتخادرپ هعلق لو لهچ « دوب هداعسرف تایالو نا (4) عالق بیرخم 9

 تولا هفلف کیت تفدما شب نامرف دندوب داحما مش هک ناکس و

 ۱۳ اهدا بکاوم نوج هک دفوم نیاملا ب تند روا لا هک شیت ز
 دومرف تکرح (ازور هس ود زا دعب هاشداپ دنیا بیشب هعلق زا دسر توطا

 رد (كرهث نآ و «دندز هبخ و ۸ دنتشذگب زاب رابدور ۳ كرهش زا و
 ید تلولم زکرم داحما زا شیپ مالسا رد و مالسا زا شیپ تیلهاج مایا ۰

 و دناهتخاس جا یک 4 اب نیدلا ءالع (۱۰) مایا دهع رد و تنیتا هدوب

 1و دنتخاس نشج رنظ و حتف رب زور هن ؛ تسسا هدوب ناشیا هاگاشام

 هعلق یا ارنیدلا نکر و دون ففوت زور كي و تفر تولا یاپب اجنا

 اش « نیدلا ِ عالق لا ۶ 3 ح (یفاحا طع) ب گ اذک (۱)

 « دنرادن اجنیا یفاونع چیه خسن

 « تسا هقباس تاریفص خرص هکنانچ زد نومع ینعب ۲)

 رم مي .ي

 ۷ س ۱۱۷ صب عوجر -«اعع: س حب «اعق: 4۱ «ز ین اذک 0

 « دنرادن خسن و اب 2 رد طقف «عالق» )1(

 دا «رسمل: س «رسط ؛ خنف کا ۳ م ۲۱۳ صی عوجر (0)

 «زد نومم حتف زا زور ه ود زا دعب ینعی (1)

 9 دم: هربدلج هییم لب آ هسمید یادک
 « باتک رخ | یشاوعم

 «دنتفگ زاب :] ج «(«زاب» نودب) دتشذگب : سز د ۸)
 ؛ هک تسپرهش : م لک ج یرهب ۲ ( سحزد ب ی اذک ()

 «خشلا عیج یف اذک (۱۰)

 و



۳ ۹ ۹ ۲ 
 ۳ ۰7:۳۹* ٩  ۰مر ۱ ۳

نیدلا نکر تنلعاس رکذ
 ۳۹۷ و نیدلا ءالع نب هاش روخ 

 تشاد رب كي. ناه هک اردرخ رس زور ید «درادن تفاط 5 بسناد
 دوخ موق نامدنم و ةافک و نايعا یتعامج اب مان هاشناریا اررگید یردارب و

 ۰ دن لاّوش مخ و تسیب هبنش كي زور نتشیوخ و داتسرف نوربب

 و موق تما و تفایب تمدخن لوس تداعس و دسر ناهج هاشداپ
 تمدخ ی و تشاد هک ۱رنیازخ و دروا نوریب زد نوم زا ار نالصتم

 ؛ دندروآ نوریب دوب ما اما دوین یلمجت هزاوآ تبسنب دنچره درک (۲)راثیا

 رگید و دش صاختسم هعلق نآ و دومرف (؟)صیصحت رکاسع رب ارنآ رثکا

 ۳ صالختسا و عالق نفتخادرپ تیفیک نیزا دعل كنانچ ( نینیه شعالف

 نبثلا کو ردب .نیدلا ءالع لیف ۰۲)تسرتنشور ۶ ار تایالو نا تا
 شّکع ذافن زاغا و ةئامتسو نیسمخ و ثالث ةنسل دوب لاوش رخ هاش روخ
 رضخا ۲۱ لاوش رخا زور دن دوب ناشبا عابتا و ناعیطم هک مدرم نآ رب

 تومب زد نومم زا هک دوب ةئامتس و نیسخ و میرا هنس لاوش هام زور"
 ۱۰ یاجم وا تموکح تدم داتسباب یک دنب ماقم رد هاشداب ترضحم و ۷ دما

 « دوب مات لاس لب شرف

 ««اب» رازکت نودب خشلا عیج یف اذک (۱)

 «هاشداب : دناهدوزفا دی ۲ ین اذک (۲)

 یارب لصا ءاح رز یجیک ءاح هوالعب نعب « صیصع :۱) س جا قف اذک (0)

 ؛ صیصخت : خسن ریاس «(نآ ندوب هلبهب عرصن

 «درادن ار«ار» هک س یانیتساپ خشا عیج یف اذک (4)

 « دوش نشور : س (9)
 قعف اش .دیالو 4 طراذت ار« لاو نغا ورد سرد  ؛با ف اد 1

 لصا خسن نقاب «تسا رارکت هک هس نیا هک دناهدرک لایخ نیبهف ارترابع

 ؛ دنرادن !رهلج

 ؟دیذمآ نور : خسن قاب (س حاد یف اذک



 ینیوج یادگناهج خیرات زا موس دلج ۳11

 (۲)یاکلیا اکوک و (۱)روهتاقوب زاب هاکی برف زا نایچلیا ددرت و تایاکح نيا
 برد بناج زا و رایسب یاهرکشل اب دندرپ هتفر ""رادیپسا فرط زا

 لفعم و نصح هک زد نومم اصوصخ و نیذلا نکر (* تکلم تشپ سپ
 ناهج هاشداپ ,6* دنتفرگ ورف نوماریپ ارعاقب و عالف و دندمای دوب وا

 و داهن نیذلا نکر تیالوب یور نافلاط هارب ("رکسب زا لاّوش فصتم «
 بناوج زا و یاهرکشل و دومرف لو رپ زد نو یاب ارهام ۱۷ ه دنه

 اب هال يا تره # جا درگ ارهعلق نآ و .دنتسویپ مب

 لیزت زا زا و دونی ناف وق قنات ی تحلاصم دام اب و تداغس

 یاوح رب هک هاشداپ یاهرکشل یضعب زا زور هس ود درکی (۸ مابحا هل

 ک ناکاس نا هک هتفر قرص و ۲ تیام ی نا ناکاس اب طندرپ هملق

 توطس و تیاهع زا "۱ :!یناذم و دنتفای یدرب تسد نیدلا نکر نایهاپس و

 :ج (رونساع ء] اش نا ۱۰ یشات طب بر میز قف اذک (۱)

 ۱ ی ۰ صب عوجر -- «رومت و اقوت : :د « روبتناغت

 ۳« اکرک : د «اکلب اکوم :ج «اکلپ اکوم :ل مرز فن اذک (۲)

 ؛ عضوم نامه عوجر

 ی یادت اد 6 وادتشنا ی «رادییسا : لج « یسایق طبقت (؟)

 ٩ س ۱۱5 ص ۲ جب و عضوم نامه عوجر -- «رادنتسا :م « رادبتسا

 « دنتفرگیم ورق ره هو تن ) « دنرادن ار«تکلم» م ل ی ج۱ (4)

 : لیدج کس ح) رلخ شا ۳و یکعب : ز 4۱ قف اذک 0

 ؛دش روکذم ۸س قباس ص رد هک تسا رکسف نام نيع اععق لپ اّرهاظ رکسب نیا - «یکعل

 « دوش هسیاقم 0 ۱ ۱۲ ص اب اچنیا « (مدزه > مدشه >) مدسه : ح (0)

 تا ینعم كيب ود ره نیکعت نا ی هلهب ءاح مدقتب ماحجا و ماجحا (۸)

 ۷ ۳۳ دا و ی و

 1 نب سیف ثب دح قو» ( دیدش ربغ لا و

 ۱ نا <مق یا ةياهاجما یف

 ( یندم : خسن بلغا « (ینادم) ح یف اذک ۰ 2



 ۳1 دام ول ءالع نب هاش روخ نیدلا 3 تفظلب ری

 هک (۱)هاشنهش ات دتسرفب رتدوز اررگید ردارب ندیسر دناوتی گدنبب رترید
 كيدزن (۲) نیذلا ی ساعلاب تسودرا تمدخ مزاللم هک تسا هاگ. دنچ

 ثیسر نیدلا نکر شیپ اب ارناضمر مود و تسیب نورد رسپ «دنتسرف وا

 كيدزن هاشداپ یودراب تولا رابدور زا تفاسم نوچ نیبام نبرد «دوب

 ه دیعو و دعو هاثداب ترضح زا و دننشادی ددرت نایچلبا ماود رب دوب

 رگید ردارب لاّوش مجنپ نیدلا نکر هضقلا «دندومرفی راذنا و تلاقسا و

 اززور میس (؟)ماشنارهش درک هناور هاشداب ترضح رمان (؟) هاشناریش دوخ

 دن کر تافاضم زا دنناوخ (*رکسف هک یتیحان رد دوب لاّوش تنه هک

 عاح و دوب تیسر زاب هوکدرک زا یک ریزو تقو نآ رد و « دیسر هاشداپ

 ۱۰ اجنا زا و تیناسر ناهج هاشداپ یدنبب ارهاشنادرم نیدلا جات یضاق «وکدرک

 نیذلا نکر رگا (۹)کنا اب دندینادرگ زاب ارهافنهش شردارب لاّوش مع رد

 گلنانچ دهن هاشداپ گدنبب یور دوخ و دنک بارخ ارزد نو ٌهعاق
 و درک اصل زازعا و تخاونب تسا ترضح نیا تفطاع تداع

 ۱ یانثا رد و « دناد یادخ ۱رز۲ دناب بوجح راک تبقاع رد رظن زا هک الا

 «ارهاشنهش : د «خغشلا رثکا یف اذک (۱)

 اعدتسا روکم نیدلا یر هچ «دتسرف» هب تسا قلعتم « نیذلا یر سامتلاب» (۲)

 و ویو وفا هادرتما ید نیدلا کر هود دشسرف شب زاب ارداهلیش هک ۵ و
 ((۱۱۱ ص) «دونیم مشت زورب زور نارگید

 ف ضیا انک و ؛(ءاساربس «هاشاریش :۱) نیعضولا ف خشلا عیج ق اذک (0)
 « ءاشناورش : ۲۰۶ ص رمرتاک عبط وکالوه دلج رد یو ۰۱۲۲۶ هیلبعاسا دلج خیر اولا عماج

 "س ب «۱۳۲۸ خیراوتلا عماج ف اضیا اذک و «یرکیف :ز) زا قف اذک (۵)

 «بانک رخ یشاوجب عوجر برم: «رکف : مچ ؛رکشف:> «رکیپ
 اب» تسا مناو ترابع قایس زا هکنانچ - « كنا کح و : ح «  كناپ : یم (0)

 « تسا نش لاعتسا كل وحن و «كن | ماغیپ اب» و «كنا کح ای» ینعج «كتآ

 ؛ دنرادن ارواو ی ب ۱ (0)
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 یبوج یادگناهج خرات زا موس دلج ۳1

 ۱ یرکیدو دا هاشداب ترضح اراجا کاح ات دندومرف 13 یک

 نیدلا فیس و اجتا ماح باطب دنداد خجرست ناتسهنب ریزو نابحاصم زا

 هاشداپ هک دنداتسرف نیذلا نکر كيدزن اب نایچلیا یوف اب اركلم ناطلس

 رگا و داهن دیاب ْکدنبب یور ارنیذلا نکر دومرف لوزن دنوامدب ناهج

 ؛(۱)نداتسرف همدقم رد اررسپ دنام فقوتم جنپ کزور یزاس راک تهج زا «

 تایار لوصو ربخ زا ؛دندیسر زدنوهم یاب ناضمر لّوا رد ناشی و

 نیدلا نکر دندوب هدومرف هک هناهاشداپ تراشا و دودح نادب یاشگناهج

 اررسپ تنگ ؛دش یوتسم ورب فوخ و بعر و دنتثگ برطضم ۱۲ موق و
 ۴ قع ارف نراج درخ ناریقم و نان ترواتمو تراشاب و متسرف 0

 نارظن رصاف و نانز لوفب ّر رد و دنتفرگ نتخاس راک و دتسرف اررسپ ۰

 نآ و وا رسپ + رد م (۵)اریکدوک كنانچ تخاسی هیوق و سیلت

 نز زا نوچ و یدوب شردپ یارس ٌهمداخ هک دوب هداز درک یز زا كدوک
 و داتسرف شردپ هناخ اب اروا نیدلا ءالع دش رهاظ كدوک نادب لمح
 و تسا نیدلا ءالع نا زا كدوک هک تنگ تسراین یسک تدالو زا دعب

 3 ۱۳ کما رب و یاس حاولم اركدوک نآ لاح نیرد دندرکین یتانتلا ۰

 . و متسرفع اردوخ رسپ هک دومن نانچ و درک هبوت و هیمت شیوخ ناریثم
 ۱ هاشدای تایار «داتسرنب ناضمر مدنه رد نایچلبا تبح رد ارگدوک نآ

 مولعم «یدنام یفخم هنوگچ لاح نآ دوب تیسر نیذلا نکر تیالو ّدح رسب
 تقو رد هاشداب ترضح زا کلن ا الا هداعنرف ۱ اریییپرد رس هک دش

 زور ود زا دعب و ؛تفر یاراوم و اضغا و دندومرفن سیلت نآ فثک
 نیدلا نر رگا تینا كدوک زونه هک مسا نیدب دنداتسرف زاب ارروزم رسپ

 - «دیاش نداتسرف «دنسرفب «داتسرف دیابب : خنن یقاب «حبآ ق اذک (۷
 ۱ قسم( ۰ «رکالوف نایچلیا نمی (۲)  ؛درادب سحز د برد اردسب واو

 ؛ دوب یدوک : ملی ج هک ارکدرک : حدب 1 ق اذک ()

 ؛۱۱۱۰ صب عوجر (۱  داتسرنب دوب :هدوزفا یتاحما طخم ب ؛ دوب :هدوزفا د (0)



 ۲۳ ۰ دبح نیذلا ءالع نب هاش روخ نیذلا نکر تطاس رکذ

 ۱۳)كالوت و دن دیناسر بیهرت و بیغرت رب ردقم غیلرب و دندیسر زاب "۱ودرا زا

 دنکی تعواطم نیدلا نت رگ هک مس نیدب دوب نمآ ناشیا تج رد رداهپ

 تظفاحم وا تبیغ رد قاقساب مساب ۳ كلالوت و دهن کدنبب یور نامرف کج
 دوغ یدعاقت یشیدنا هاتوک زا نتفر رد نوج نیدلا و ؛ دنکی تیالو

 ه سمت شبوخ ریزو و دمارب للعت درک و درک ()یمشعلت تشاد قوخ و
 اتک نزن کلام نواطلس نیا فیس (*) دوخ ر دپ مع رسپ و یلک نیدلا

 نابعش مدنه رد درک هناور ترضحم نایچلیا تبحاصم رد ۲۷ ارروصنم وب
 هک داتسرف ود یاثم و تفرگ رس اب ندیبلط تلهم ۷ تذم و رذع رکذ و

 «دننک لا و تیدوبع و دنیا هاشداپ یدنبب ناتسهف و یک درک زا وا نابیان

 ۱. تیایاز نیو ب ( ان لیسر :تارضح یدنبب یر دو رد رد

 ار کلیک نیدلا سمث اجنا زا دن دیفک دنوامد و رال تبالوب هاشداپ

 ترتک زا یهتنم هدوب هداد یور اجنا رکالوه و هاش روخ ریغس نیب تاقالم هک دوب دهاوخ

 طلغ «نابعش رد» ح هخسن - « تسا لکشم نآ لصا ندز سدح الاح خان فیحصت
 تولاب قعی نیدلا نکر دزنب نابعش لیلوا زد نیدلا رذص کا هچ !رهاظ تسا فرص
 ماطسب و ناشوبخ نیام هام ناه رد وکالوم اب ًالبف وآ تاقالم سب هدوب هدرک تمجارم

 شحاف طلغ هک تسا مظاو «ناقلیپ رد» ح هخسن اما «دوب دهاوخ رذعتم ابیرقن
 رد عرف هدزاود هد بیرق سرا دور لایث رد ناّرا رد هدوب یرهش ناقلیی هچ تسا

 تسا هدوب ماطسب و ناشوبخ نیب ام جرات نا رد وکالوم هک متفگ و هیلاح هثوش قرشم

 ؛ نیقرشلآ دعب ابیب و

 «ودراب : خسن قاب « سم ین اذک (۱)
 « یلالوت : « لالوت : د « كلوت : لی ج فال ته ناف اک )

 «یالون : ۱۲۱۵ عماج «لکوت : ۱۸۶ رمرتاک عبط عماج و لا « لالوب : ح
۱ 

 «لالو : ح ( لالوت : د « كلوت : ج « هلالوب : ۲ « س میز ب یف اذک (۲)
 و نان و ضرتانسب مننکت - هیجان ۲ ی ی ادک 0 . لگو دن ۶ دن و سس مت... ميس مي سس
 ؛(ناسل) تسا کلاد و و دیدرت و کم

 زا
 « دیسر ( دینک : ح )۸( 4 دم :حد ب ۷(



 ینیوج یاذگناهج خیرات زا مّوس داج ۳

 زا و مدیشخبب دناهدرک شردپ دهع رد ناثیا مجرم و شرادج هک اههانگ

 7م ی

 بیرخن وا تیالو رد اهرکشل و دهن ی دنبب کور و دنک بارخ عالق نماین

 و درک بارخ ارعالق هراپ دنچ و دون تعواطم راهظا ۲۲وا نکن

 اهر]وید رس (*یضعب و دیشک رب اهرد (٩اررسل و ()زد نوجم و تولا

 کد هک هاشداپ نرامرف کم اهزکشل و نیون (*)روسب و «دنکنیب هرگنک و
 فت نیدلا ردص و ۷ هاشداپ هلج زا یی و « دنتفر نوریب ۲"تیالو زا تفر

 قاقساب ساتلا و لاح نیا مالعاب دنداهن هاشداپ یدنبب یور وا تبحاصم

 فقوت اجنا نایچلیا یضعب و «گدنبب نتفر رد دندیبلط تلهم لاس كي و ۰

 تابعش لیاوا رد «دندزگ لوفشم عالق قاب بیرختب كنا تّلمب دندرک
 دند وب 60تیسر ترضح )۸ یافس هک اوت ردص و هاشداپ یجلیا

 «(وآ» یاجم) مد سم حر ف اذک (۱)

 « زد نویاه را م لحجا ف اذک (۲)

 ۳۰۰ ؛دیدنت نودب و ام ی لک
 تنم تم

 «۱اریضعب و : س د (4)

 (وبسی لا «ونشی:ج «روس : حب « سمیزادآ ق اذک (0)
 یعب « هاشداپ هلج زا» - 4 هاشنهش سس ۷( « وا : دناهدوزفا مک د )1(

 ؛وکالوه ینعی هاشداپ عابتا و ناگتسب و نامزالم هلج زا
 4 :ح « ناقلیب رد ۳ «قانتب : لزج ها 0 س ۲ یف اذک ۸

 «دشن نکم نم یارب هک نیا حیحصت - «دنرادن طد « قاقساب اب : م « نابعش
 ۱ دف تاقالم هک تسا ییضوم دارم هک دن ایه یی ناج ارهاظ ترابع یایس زا

 زا هکنانچ ید فرط زا و « تسا هدوب نش مقاو اجا رد وکالوم اب هاش روخ رینس

 رخآ یشاوحم عوجر) دوشم 3 9 رگیدکی 5 ی راوتلا عماجو یاشگناهج هنلتخم عضاوم هسیاقم

 بجر طساوا رد وا اب نیدلا ردص تاقالم عقوم رد ینعی دی رات نیا ودک لو (باتک

 زا و ههبش نودب تساهدوب ماطسب و ناشوبخ نیبام هار ضرع لزانم زا یکی رد -۶4
 زنم نام مان عبطلاب زبن «یام» سپ تسا هدوب هدزکن زواجت زونه ربخا رهث نیا



 رس رب زین نیذلا نکر نایئادف و نایماپس و دندما تولا رابدور
 مزغ بیش زا زین لوغم رکشل و دنتخاس تیعمج تولا یالاب رب ()هوک نالاس

 رایسب ؟1!درم و دوب راوتسا کر نوچ و درک میظع یناصم و دندرک االاب

 و دنندرک تلف ار اشیا تالغ تمان و تشک زاب اجتا زا لوفم شل

 رد دندومرف هناور گدنیب هاشنهش لوصو زا دعب *اوتسا زا ناهج هاشداپ
 و تااتساپ غبلرب و تنور نیدلا و کيدزنب (9) رخ یداج رخاوا

 رک نا ها: هک ناابم:رح «درک نااض: با ساق دو

 ملید «هوک هایم: ۱۳۱6 عماج « هوک نا نام : ج «هوک نا یاتس : ط

 مالو فلا و هیناتحت ةاتنم ءای و هلمهم نیسب) تسا هوک نالایس دارم یوق نظب - «دنرادب
 بونج رد تولا ناتسمرک یلامش ٌهیحان رد تسا یهوک مان هک «نون رخا رد و فلا و

 تسا یفاب نا زا یراثآ زوته هک ترلا فورعم هفلف و «نایلع تفقن فورعم و5 قرف

 قارفج بک بلا رد هلک نیا «تسا هدوب تم ایزو نیه تاک زا وب یی و

 ولکر هزلا فارغج رد : تسا نش پاچ طولغم و فّرحم یئاپورا دیدج یاههثقن و

 : ۷۶۰۰ ص ۲ ج نترام نس ود نیوبو یئایفارغج سوماف رد و ۱۰۸-۱۹ ص ٩ ج
 ترازو عبط ناریا گگرزب هشقن رد و « نون یاجم رخا رد هلبپم ءاراپ (8نولعت) رالایس

 شهوخم هک یتاقینحتب انب اما ظفلت یو 8:۲(« هله) الاویس : م ۱۸۹۱ هتس سیلگتا گنج

 زا نارهط رد یابتشا لابقا ناخ ساّبع ازربم یاقا نم لضاف تسود فیعض نیا

 عرق تا قوف ید راکذم طبخ نالایم دیاههرف لع دوخ لاما تیشطح ا سس

 دبع ازریم یاقآ زا ناريا یگرزب هشتن رد «تییلا ف اب یردا تییلا لفا هک تسین
 یهافش یرصتب لو تسا ثش پاچ تحوم ءاب اب نالابس,هلک نیا سس ناخ قازْرل
 ءانم ءای باوص و تسا عبط طلغ هوم «اب لابقا یافاب مرت فوم دوخ
 ان زا هی اتعت

 «دنرادن ار «درمو» ل ی ج۱ (0)
 «دنلک : ز .« دندش : س ح (0)

 4۱۰ س ۱۳۲۲ ص ۲جب و «۱:س ۱۰1 صب عوجر (4)

 4 ح ۲۰۱ ,صب عوجر -« لّولا :د «خسنلا رثکا ی اذک (۰)

0 



 ینیوج یانگناهج خیرات زا مّوس دلج ۳۹۰

 نهرازوا دعب و دندزک جارات و ناف 3 دنتفرگب ارنآ هعلق ات داتسرفب دوب

 داینب و داتسرف سکرگید ناگیاسم و نالکب ردپ تلاح یاشف | رکذب
 اعبالو تماعب و ,داهن را رب تریم فالخ یغاج نآ اب تافاصم
 (۱روسب كيدزن یچلیا و «دنراد نیا اههار و دننک ینالسم رک :هافسرف نیک

 ماوخ لبا قیرط تسا نیسر نب تبون نوچ هک داتسرف نادمهب نبوت *
 داتسرف باوج نیون )۱( روسی ؛درتس صالخا هرهچ زا ار فالخ 3 ِ

 سفنب هک تسنآ رد حالص تسکیدزن وکالوه هداز هاشداپ بک اوم لصواک

 لس .دش 1 (۲)زا دعب درک: :تشلابم وا تردابم رد و دیآ نوریب دوخ

 متسرنب همدقم رد ار اف دو زدن هک داد رارق آر و خاتسرف ماغبپ

 ارهاشنهش ۵ لو یداج هرغ رد «دوش ناور نیون "؟)روسی تقفاوم رد ات ۰

 تون (روسیب نیوزق راک رد «درک ناور ترضح ةانک زا یتعاج اب

 رافداب ترضح هادنهش تبحاصم رد ار افاروع دوخ رسپ روسی دّیسز

 1 ۱ کيزات و لاوغم یاهرکشل اب ارام نیا مد روس و" داتسرفع 7م

 تفالخ یفارا» رد منرتسل -- دشاب فیحصت عقاولا یا فا ته اوت

 ۱۲تا هدرک رازکت ۸۷ ص لیاقم هشق رد و ۱۱۱ ض همالسا

 ۳ اروم :ی روس اروم: روم + : حب «س مد 1 ق اذک ()

 اونشی : ج ج ویسی

 « دنرادن ار«زا» د ب ۲ (۲)

 ؛ روس : حز با سن ادک (۲)

 «(+ ح ۲۰۱ صب عوجر) و ی ادک «لّوالا» دن ۱68 تنم ینعی () "

 « لولا : حاژ ب

 ۳ هوش: هروس مای. هروله ام هو قادک
 شی آ

 روس :حب « سمز اف اذک ()
 « دنرادن ِ 1 و وم «اقا زوم : م «افاروم 1 «یحز بآ 3 اذک (۷)

 (وتشی : ج توینب : ؛ روس : ج پ ۱



 ۲۵9 دیه دل ها نباش روخ نیدلا کر تبطاس 3۵

 د ارنیذلا نکر دنتنگ مدرم تاراما نیدب «نتنگ تسناوتن یخ و دشن

 و یقنانکتسا رگا هک دیسرت تسا هدوب نهاعم و هعض)وم نسح اب ردپ لقق

 وا ساعلا و تر اشا (۱دوخ ای نذا ای فوقو زا هیت نیم دک هلاطم

 ردپ زا دعب وا هک لاس كي رد نیدلا نکر ناردارب و ردام و ؛دیوگ زاب

 ر دب لتق هلاوح یدندوب (۲)یدیزتسم و ی دن دیجنرب وا فو دوب اتم

 راگزور رد هک اریتعاج و «یدندرش رب وا بیاعم رد ارن :ا و یدندرک یوب

 دندوب هتسناد نیدلا نکر ناراتسود و تیانع لها زا ارناشیا نیدلا ءالع

 زا و تشاد زیزع ارناشیا تسشنب ردپ یاجم نوچ نیدلا نکر "۳و
 مس و بوسنم راک نا رد وا اب قافتاب مه دینادرک دوخ یلاها و ناصاخ
 ۱۰ د ومرف اپ داد ًاضر ر دب لقب نیدلا رک هک یدنتنگی کكلب یدنتشاد

 ششارسلا و تایفخلاب ملعا هّلا و «)دوب ناشیا (*) ضیرحت و میلعتب

 "شردپ تافو زا دعب هاش روخ نیّدلا نکر لاوحا رکذ

 تسشنب ردپ هاگیاج رب و دش غراف تیزعت مسر زا هک زور هس زا دعب
 :« هدرک دزسمان لاخلخ تیحان زا دور لاش دصفب شردب هک اریرکشل

 میسر ی

 2 ۳ او ؛ و دوخ : لج « دوح اب : ب « دوخ اب 1 ؛ یسایق طیفنت (۱)

 - « صق ان طیقنت اب اب هطقن نودب خشن « یبایف طیقنت (۲) « (دوخ ای : یاحم)

 « (ساسا و ناسل) تسوا اب ندوم باتع و خیبوت و یک ندرمث رقم ینعب هدازتنا
 « هلههع داص اب خسن ریاس «س ج ب یف اذک (4) بد برو ها قم )۲(
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 تسادعتبم 6دومرف اي داد اضر ردپ لتق رپ شیلا یکر» ینعی هقباس هلج نومضم ()

 ۳ ح ۲۵۸ صب دینک عوجر « تسنا ربخ «دوب ناشیا ضیرحت و ملعتب» و

 ناونع نودب خسن ریاس «تسا دوجوم طح د (یتاحما طف) برد طقف نوع نیا )00

 « نا یاجع ضایب نودب و

 ناش :ق ؛ دور لاس :طح «رابدور لاش و اذک ()

 « ۲۲۴ 4۸۲ ص یفوتسم لا دح بولقلا ةهزنب دینک عوجر ِت « دورهاش : م م دور

 مالک نی نع و دیایم رظنب «دورلاث» فیحصت ۱ س لّوا مضومرد «دورماش»)
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 دوب فالخ تشک اردوخ ردلپ هاش روخ یتیدلا و دنتنک یضعب کت ۵

0 

 ۰ تو

 زور دنچ زا و شارف بحاص ()دوب بت رد بش نآ نیدلا نر هک اریز

 ی دنا یی اس فک تقهاخ نایت نا راتآ
 یتشاد هعضاوم نيدلا نکر اب همدقم رد ()«دزک وا یار یاضرب مادقا 9

 اف نوچ هک اریز "؟ تسنکم م درک وا قافتا و ترواشب تکرح نا و
 اطم و (تفرگن اروا نیدلا نکر تسا هتشک وا ارنیدلا ءالع هک دش

 یا هدوب راب وا اب یک مانک راک نآ رد کكنا ل یرابختسا و

 هک داتسرف ٌصاخ دننسوک ٌهمر راکب (*)لیلعت لیبس رب اروا دزکن هتساخ اجزا
 اریدعتعم و دیامن یاعها و دنک نادننسرگ (۷) هعلاطم هک دوب هنام یا

 ۱ نفع ی یلنانج همز راک رب اف دافسرف وان بقع رب درخب نارا

 هاگ | )و دب تصف زا هک وب تفکت اریا و دز را ندرگ رب ۲۸) یربت

 «و : دناهدوزقا س (دیدج حالصاب) ب (۱)

 «همدقم رد» - «دنراد هوالع یواو اجنیا رگید خسن بلغا «زاا ین اذک (۲)

 «تقولا لبق و ًالبق
 کر اب همدقم رد و» ینعب هقباس هلچ نوینضمت# دیرادت ار « تسنکم مد سد )۳(

 « تسنکم ۵» و یننادخم «دزک واقافتا و ترواشب شکر و یشاد هعضاوم نيلا

 دیوگ یدعس ؛ هارت نآ نم یخ یدیعبلاب مهَسَت لیبق زا تسنآ ربخ
 یرادماگن اد هک دکان تفطل نانچ هن * ارلد رازم یربپ فک هی ییب

 هدرک وا ارراک نيا» دنیوگ ًالثم تسا لمعتسم رایسب ریبعت زرط نیا زین هرواحم رد و
 هرئاظنو ««تسا دبعب دشاب دش بکترم وا اریتنایخ وچمه» ««تسین مولعم دشاب
 (تفرگب : خسن ریاس ۶۱ ین اذک ۵) « یصحت نآ نم رثکا

 4۱۱ س ۲۶۱ صب عوجر « هناپب ینعی (9)

 « رهاظ نیدلا ءالع زا ینعی (1)
 « هبلاطم : : عباس ۵ ی یک

 «يربث : لی ب زیره مد ج یف اذک (۸)

 «وآ دب : خسن یفاب_ علی ۱ ین اذک )٩(



 ۳۰۷ نسح نیدلا لالج نب دیح نیدلا ءالع تنطلس رکذ

 برفت وا تکلم یلاها تمامت و نیدلا ءالع لود رابک و ارزو ۲۱ ماصم

 یتسن |وتن تطسابب نخ وا نوچ نیدلا ءالع اب یریغ هچ یدندرک نسح

 «یتفریذپن تیشق یدش هدرازگ وا لوقب كنانچ راک یزید لوتب و تنگ

 نیدلا ءالع یأر عالطتسا يب دوخ زا یتساوخ می اب نسح هک یدوب رایسب و

 ه نیزا اروا و ؛یدوب نورفم اضماب تمام و یدرک اهکح و یداد هن اورپ

 یتسناوتن یی نازا هک دوب نش مج رایسب لام تفر رکذ هک لغادم
 دب سابرک و فوص هماج وا سابل و ؛یتشاد ناهنپ نیل ءالع زا و نتفرگ
 ءالع وا مومذم مو خم نا کناره هرش هراپ و هنهک تاقوا رثکا یدوب

 (۲)هبشتم نیدلا ءالعب تالاح هه و کا سالم رد اروا هک نییذلا

 ۱ تفو ات هدایپ یتفری دننسرک همر یپ رد وا اب امئاد و تسیز یتسیاب

 ارنیدلا ءالع ای یدیشوپ رتهب و «یتسشن یرخ رپ جنت و ززعت

 و دیدش یاهبلاطم و فیتع یاهبرضب تسه سلام اروا هک یدانفا لایخ

 وا ق رق نیدلا ءالع زا دییاتسا نیالب «یتفگ (؟)التبم عیش یاهلذم

 گن اب و دوب نرالسم یدرم و هتسویپ میم ایضع و دوب هتسشن اهدقح

 ۱۰ و ریض رد داحما ضخفب و مالسا بح تشاذگ یناگدنز نیذلا ءالع اب اطاس

 یدندوب نیدلا ءالع تمدخ رد هک نانالسم یضعب اب ؛ دوب کش وا تدیتع

 و تبرغ تسناجم هار زا ارنسح ۵نام راتفرگ وا كلم رد ترورضب و

 ات هک تاقواب یدومن یتفداصم و یدوب یتسناوم مالسا داقتعا

 تاساقم و هصغ حرش رودصلا ةثنن رب نخس یتفای هرواحم و تااکم تصرف
 ۲. تیثلا ءالع یواسم و یزاخم رشن و بلاثم رکذ و دوخ یدش تشیعم

 نیدلا ءالع لتف وزغ ات دش وا قیفر قیفوت یاود نیدب ؛یدوب روصفم

 ؛اربخ هتیب ها هازج داهن دوخ ناج و لدب رطخ داهج نا رد و درک
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 : یورج و لک : مقر وفا نت « ككلم : هدوزفا دب دج "طحع ب (۱)

 « هبتشم : خسن بلغا "د ی اذک (۲)

 ؛ ۸ س ۲۲۸ صب عوجر «خشللا عیج یف اذک ()
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 هحوکنم هک دنتنگز ین و ؛تسا هتنک اروا وا رارسا هثتح و راه و لیل مزالم

 هتشادن نیشوپ وزا لتق نآ نسح و یدوب نیذلا ءالع ٌةقوثعم هک نسح
 ارنسح هتنهکی زا دعب هلج رب شک را تا کر اپ سس. نان دویمرجدم

 ۱ دارد یر فا روا هم ودا لفظ او دنتخ وسب را هل و دنتشکب

 ( تسشب ردب یا (۲) هاشرخ نیدلا ی دنتخ وسل م ارناشیا (۱) یرس 0

 دندوب هدرب ناردنزام زا لوفم رکثل یکدوک تقو رد ار یناردنزام نسح

 یدرما هتفر نیتاا مال كل و تساهدوب هتخب رک رکذل نایم زا قارع رد و

 و تسا هتشاد تسود تسا نیدب اروا نوچ نیا هالع تسا هدوب حیلم

 :اروا تیاغب و دوب نش مات داععا  لحم وا )شیپ هینادرگ ككيدرن .دوخم

 ۱ تیالبخف هتسویپ یئوخ دب و نونج زا اذه عم و خاتسگ و یتشاد زیزع ۰

 رتشیب وا یاهنادند «فینع یاهبرض یدزی و یدیناجنر اروآ "۳" تالیلعت و
 ات و دش یجتلم نوچ «ثیرب هراپ وا ("تیروکذ تلا زا و دوب هتسکش

 وا بوبح و روظنم زونه دوب هدرکرثا وا یوم رد كدنا یدیپس هک رخآ
 اردوخ ناتسد ريز زا یی و یتشاد ناقوشعم و نادرما یاج اروا و د

 : رخ هک دن دنزرف هس ود اب و دب داد سا نزاجر یا هیت هو ۰

 ۳ رس نخ رد لا ع تیبا هک یمادن هو کاخ نر
 وزا نیس تر اپ ترشابم و تبراقم رد نیدلا ءالع و ینحخم نز اب ای

 رد كلب تامهم گید و تالاح اهن و تاجاح حفر رد و «یدرکن یشاحت

 «یرنس ونک ) رتجتود «رتخد كي و رسب ود : د (۱)

 « هاش روخ : خسن یتاب «1 ف اذک (0)
 « (تالییختب ) تالیختب : ج (4) ۸ و: زد )

 « تسا یئوج هناهب و هناهب ینعب لیلعت - «دنرادن ل د ج (0)

 لو تسا عوبسم «تروکذ» -- «تروکذ : ز ب « خشلا رثکا ف اذک (۷
 ساق هار زا دبال و دیسرن رظنب هربتعم تخل بتک رد یزد سوماق رد زج « تیروکذ»

 «تسا كلذ وحن و تیلوفط و تیلوجر رب

 « درادن ار «نز نا زا» ۱ )

 زیارت تناتس ی ۴ ۲



 رد دوب هدروخ بارش هک اجنا م و دروخ بارش شردپ زور كي «دنام
 و (۱)تفوخم تسم دوب نادنفسرگ لبطصا لصتم هک ی و بوچ زا هناخ

 هل افرا یا لا ناب و نانابرچو نیا را
 هدز وا نخ رپ (۲)یربت دن دید هتفک اروا بش من (۱) دنعف خم وا دک رد

 ۰ ۱۳ یولهپ هک ارناکرت و یئودنه «دوب هش مان شراک خز كي نادب و

 درب زین ناکرت نآ زا دعب دندوب هدز یخز اریکی ره دندوب ۲ هتفوخ وآ
 ةئاتس و نیسمخ و ثالث هنس لاوش خلس رد لاح نیا و «دش رتهب ودنه و

 «یدوب اسجنا رتشيب نیذلا ءالع و دننوخ ۲٩ هوکریش .ارنا هک یعضوچ دوب
 یا او دنداهنیم رک دلی رب )٩( لیق تمهت نیدلا ءالع موق و نارس

 !: رد ینابساپ مماب بش رد هک نیدلا ءالع مدخ و نابّقم زا ()دنچ ینت لابخ
 عضاوم لخت و تم هار و ؛دنتشکب دندوب ثید ارناشیا شاتق عضوم دودح
 ۲ نماتشات هم هد یخت دنتنگ ی یضعب هک .دندوب هدانگ یدح بسیزف طه لا

 ءالع تاگرزب و ٌصاوخ تلالد و هعضاوم و ینابز مب و دناهما نیورق
 زاب ٌصاوخ نآ یا و تیامحم ۸ و هتشکب اروا و هتفر وا نیلابب نیذلا

 ۱* ,دنتشادی مهتم )زین تلالد و هعضاوم نیرب ارسکره نظ و موب و هتفگ

 و دندزک عطف لاوحا لا زا لبالد و لباخم حوضوبهتنیکی زا دعب
 و دوب نیدلا ءالع ٌصاوخما ٌصخا هک یفار دنزام نسح هک دندش (۸) درفنم

 « یریت : یزج «یربط : ل 0 ۲ ی اذک (۷)
 «  یولهپ رد 9 « (« ۵» نود) یولهپ ح د ( خششلا بلغا ی اذک (۲)

 ها ته ما اد هک ق : ۹1 ملی ج ف اذک )

 با ارم مر دو سن

 ؛ارنک هس ود:د « ارود یت:کب(0 «ردپ لیف؛خسن رياس «۱ قاذک(0)
 راد در ( ودب : و و

 قایم زا 2 + یاب + س «درنتم : ج ( درفنم : ؛ خشا رثکا ف اذک ۸

 ینعی تسا ندمآ نوریب دیدرت زا و و

 ندمآ نوریب فخدمت تالایحا و كوکش زا و ندرک ادیپ نبقع كي طقف
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 هک داتسیا نآ ری دن رد بوم نیدب و سین نیا ناج ردپ زا تفو
 رج حب ص

 و تولا اپ درگ تسدب ارنا و دور ماش عالقب و دزیرگب ردپ شیپ زا

 فّرصت رد دوب نوحشم ریاخذ و نیارزخم 5 رایذور عالق یضس و زد نوچ

 را را ۱ دوخ لا نبرد و «دوش یصاع و دتسیا زاب ردب ّظ و درا

 رب مادک چیه هک دندوب نش فیاخ وزا نیذلا ءالع تکلم نابعا و تلود *

 و دوب هدرک متم نیدلا 9 تعب اتم ار یضعب ۲۱) دنتشادین داجعا دوخ رس

 یکید یاهتمهتب للاخم غامد و زک لایخ زا ار یضعب و لش ریغتم ناشیا اب
: َ ِ 9 

 ۳ هچرگا و (یناد رگ ی باذع رد و نیناجنری هتسویپ و هتشادی بوسنم

 دنتشادی (۲)هاگن یقافن مستلا یلع رهاظ رد و دنتنگین نافزب رگیدکی فوخ

 ریبدت )٩( نآ هک دندیدی هنیاعم (۲)و دندوب نش لوام و زا ماوع و ٌصاوخ ۰

 (*)دنان كلم نش مال وا لاوحا رب رابدا لیاخم و دوب هتفرگ شیپ وا هک
 مردپ جس لاعفا و تاکرح زا هک دوب هتخاس حاولم ارنخ نيا نیدلا نکر

 ۲ ۱:۱ ترم دوو یراک مغ مردپ و دراد كلم نیا دصف لوخم رکشل

 نایچلیا وا هاگرد ناگدنب و نیمز یور هاشداپ ترضح و متسیا یراک
 | _ك 7 4

 یسک نم كلم رد نیزا دعب هک مراذگن و مک یدنب و لا لوبق و مرگ
 رتشیب یاودو بایسا نیا اب دفاع ایاعر و كلام دنک ءابت شک وض

 ۰ ۰ 5 ۳۹ ۲ جن

 طرش نادب دندش ی دندرک تعیپ وا اب نایرکشل و ناکرا ۳ ناگرزب

 وا تظفاح شر دب هایننچا 4 عابتا زا و دنشاب وا اب دور فرط رهچ هک

 ودب یور شردپ رگآ كنا ۷ دنراد لوذیم ناج وا شیپ رد و دنک
 ثیدح نبرب هاکب نوج (۷دنراین ورب تسد و دنن زن شردپ رب یزرج دیخ ۲۰

 ملی ج۱ (۲) «دنارد هوالع یواو اجنیا خسن بلغا «زاد ق انک (۱)

 ؛نآ زا ِِ )4( « دنرادن ارواو نیا هروکذم خسن )؟( « دنرادن ار« هاگزد

 - یقعب 0 3 ج هم دقچ عوجر « « دراذک دم اوخت یقاب» ینعی دختم دیان (9)

 ؛داد دهابح داب رب ایا تنواب کلم هفرک شیپ را هک ید
 «(ههجعم *از اب) دنزاین : ج (1)



 رد و دوب نیدلا ال ع نیهح رسپ هاشروخ نیدلا و «راهتشا و حوضو

 یاس هارد زد هچ دوب بابش نس رد زونه نیدلا ءالع وا تیلوفط ماگنه

 ءالع هک دوب لفط زونه نیذلا صد ؛دوبن توانت شیب لاس هدزه ناشیا

 گر نوچ «تسنم دهع یو و دوب دهاوخ ماما هک یتنگ (۱) هشيدناب نیذلا

 ۰ هبترم و مظعت رد ردپ و وا نایم ناشیا ناعباتم لیذاخ دش رتگرزب نیدلا

 وا اب نیدلا ءالع ؛دوب ذفان شردپ عح نوچم وا عح و دنداهنین یفرف

 ناثیا موق «دوب دهاوخ رگید یرسپ نم دهع لو یتنگ كنانچ دش دب
 ْصن رابتعا دنتنگ و دتتشادن لوبقم نخ 3 تسناشیا بهذم كنانچ

 نونج یاضتفا زا و یدیناجنر ارنیدلا نکر هتسویپ نیدلا ءالع ؛تسارلوا

 ۱ ةخاوم و یتشاد بقاعم و بذعم اروا هراوه بجوم يب ادوس ٌهبلغ و
 تایم رذ هشبه یدوب ردپ قاثو (۲)یولهب ۸ هک قاثو رد اروا و یدرک

 هک یتفو ,یدما نوریب زورب هک یتشادن نآ یارای و ندوب یتسیاب نانز

 یوبب اي دنفسوگ مر رانکب دوخ تداع قفو رب اي یدوب تسم شردپ

 رگید یباج اب ندروخ بارشب (۳قاثو زا بش رد وا لفاغو لوغشم رگید
 اه تلع ةئاقس و نیسمخ و ثالث ُهنس روهش رد هلمجما یلع «یتفر یتساوخ هک
 داریا هک یکلف تاقافتا و بابساب و دش رتکحتسم وا یادوس هبلغ و نونج

 تدایز نیذلا نکر رب وا ریغت تسین حرش نیا قیال و دماجنا باپساب نآ

 رتشیب وا دیعو و دیده و دصف و دش لصاوتم (؟اذیا و باتع و تشک

 1170به یتنگ و تشک نیا ان نتشیوخ ناج رب وزا رسپ ات دوبی بقاعتم

 «نیشیدنا ان : هل حد «هشیدنا ات : ل _ «هشداب : با «0ز ج ف انک( ۰

 « دنرادن س ی

 صب عوجر --«(«۵» نودب) یولهپ : سد ج ه«رخا خسن سجخ و ۱ یف اذگ 0
 هداب: .. دیما گگرزب و حابص نسج روگ یولهپ ۸ هک یروگ ترایزو» : ۱-۱۱:س ۰

 « < دنرادن اور تا

 « رثا :م لی ج۱ د ین اذک (4) « دنرادن ار «قاثو زا» ملی جا ؟)



 ینیوج یادگناهج غیرات زا مّوس دلج ۳

 هه یدرک تابیغم رابخا ما ان زا و یتنگ زاب یدومن بیجاعا هک بیذاکا

 تا رد و حاضتفا ضع و حارص بذک و امع رب لوق و اوشع طبخ
 هسزاه دو ی زا « یدیشب دنین ۳ هک یی کت نا یبان ایه

 یتسنوتن در ورب نخ سک چیه (۲)هک تشاد مبط رد ۱۲ یتراعز و یتسارش
 یدیسر وا رطاخم رفت *آ دنا نازا هک هنکیآ کلی وا كلم خاصم )و درک «

 ۳ رنع و لاکدب لیق یکنا بای تق ی هک تنک یتسنایتت زاب وا نکیپ
 نورب و نوردنا رابخا مرجال اضعا عطق و از سان هلثم زا یدوب لرد

 هک نالوسر هک یدحب دنتشاد یخ وزا نمثد و تسود لاوحا و

 نایچلیا نآ باوجم هک یکح یدندما زاب نوچ یداتسرف ناهاشداپ ترضحم
 زگره یدوب وا عبط قفاوم هن نوچ یدندوب هدومرف وا نخ ۲۲و ساعلا و ۰

 نآ ان چیه و یدرک دیش دوخ رب یتسناد هچرگا و یدنعفگز ابو

 و غورد هه هتنگ ناهاشداپ (*)اب چره (*)ات «دز تسناوتن مر اب

 ۳ زا وآ موق لاقج هک ریوزت نآ هک ب یمن تیم نو بیذاکا نی

 (ناماشداپ ترضحم دندرکی وا قیدصت قافنب نا رد فوخ زا ای
 | نامرفب وا كلم رد دش دهاوخ هبتشم الفع رب ای دوب دهاوخ لوبقم ۰

 وا یدندرک ی ینلخ یاذیا و ندز هار و یدزد زور هه وا ی نامرف ی

 نوچ ات درک دناوت لام لذب و خورد نت نآ رذع دیه 5 تشادنپی
 ۱۳ ۰ لاب , کلام رهن ز دنورف و نزار :ناج تفذگ دخ زا

 تیاغ زا تسین ریرفت و حرش جاتحم هک تسنا هلج نيا ؛دش نونج و طبخ ۲

 قلخ هوس ینعپ تراعژ - «یداعر :۲ «هطقن نودب سب « عج ف اذک (۱)
 هک دناهدوزفا هملک نیزا دعب : لی دج 1 تا یاب دن یلصو کش و

2 

 4 وارد طقف «هک» (۲)

۱ 
 («ج» یاجی) و : ل ی ج ( هطق نوبت ب۰ ۵ سواد قادک هل

 «دنرادن ار«اب» مید۱ «سز ق اذک (0)

 وا ی سو «هاداپ : ل 0



 ۲۱ تس نینلآ لالم ناقص سنا الع تنطلس رکذ

 اروا لاعفا و رماوا یضعب هاگنا هک تشاد دیاثن زیاج ماما رب دراد

 زویس فر ر مجد و تلاوح غامد و جازم داسف 7 ۰

 لفع ناصقن : نوریب دهع رخاب و . دش ی تدایز یر 4

 ءالع خر ن را زا نیس مایارد شرورپ ۱۳0 و بیدأت نتفاین و یزبرغ

 ه نوج ؛ریجنز و فنر بجوتسم زاب اس دنج وا د وب هناوید ریبدت ی نیدلا

 ها او او رام اه تینا هدرب فی

 وا نوهمان موسر و نونج تیاغ و لالخا و لاها و لایخ ثبخ و تاداع
 زیر ی ناطق لیوطت نا لیضفت هک دیامنیم جایتحا حرشب دنراد فوقو

 ار یضعب گو ؛ درب ذپهن ۲( ریست ربا اوط رب رحتب (۲) نا فصو زا ربشع رشع

 ۱! زب هیت زا م:ینیادب رب ییقاع زا و :تعاف زب تفاخ زا دتفا یپبش

 یدوک زا تكنا رورغ و ییاشداب توخن (4) اپ «ندزگ یاب لالدتسا هو

 : ح 3
 رپ رطاخ و هایس ریض رد و نینادرک ی ار وا غامد رد هدوهیب یادوس و

 تعلاطم ظوفح حول شوقن زا دشیدنای وا چره هک نناشنی وا هابتشا

 ۲170«زیاچ وپس و اطخ وا لوق و اقا زد تک دا ماماب تنگ چره و در

 ۱1 هتشذگ لاوحا زا و دوب طاغ رد درعن اب ها یشیزف نادب زین وا ات تسین

 ؛ برد طقف واو (۱)

 ( ۱ تتصو رک نیا ریدع یقه یرقتو : مي 2 ق اذک (0)

 مک یا دن
 یماشداپ توخن اب» هلج -«ات : یزد « هطقن ی لجب۲ «سم ف اذک (4)

 نوریب» ۳ ی تسا لبق رطس هن هلج میتم هک

 رثآ زا دوب و ۱ غامد لالتخا کی < یص مایا رد شرورپ نتفاین و یزبرغ لقع .ناصقن

 نوچ» ینعی نیپام ٌهلج ما و « ما هکنا رورغ و یهاشداپ توخن رکید و طارفاب دصف

 5: هدوزفا نب (9) « تسا هضرتعم هلج «خل تسا هدوب دهع نیرد تلاح نیا

 یور زا یسایق طبقت دمب هلک -- «انغتسا : خسن بلغا « سز ف اذک

 « خلا ابتغا « اینغا : فّرحم هه سن قاب «ایغا : سا



 ییوج یانگناهج خیرات زا موس دلح ۳9,

 (۱) هک هفیاط هه لّوا و «یللطاب دوب تباصا جانم رب هک یافت بدنش

 رخ و دیلپ لدبو دو نش الا (۳)و تنهیرف دام شردپ یر و

 لجعلا مولف ین ایرگ و دندوب شّدذج دساف بهذم دقتعم زونه هربت

 عابتا رب و دندیدن یرجاز و عنام تا ری ي تارکنم باکترا زا زا نوچ

 زاب دنتشادن یثعاب و ۲۲۳ ض رحم داشر و دادس راثا ءانتفا و نئس و ضیارف «

 3 تلف ز اب دما ز و و ایر وا

 و دشدوب هدرو اه : مالسا لاییف هک» نارکید و دنتفرگ ِتّوَف

 فیاخ ناتعلم نآ تیبا دف ۱ ط هم نآ رب تسرادم ناهایخ

 ةيناث 2 ةرم داحما و 0 7 گو مالسا ناج فوخ زا (*)و دنتنگ

 و دش میاش مومذم هورگ و (۷)موشیم موق نآ نایم رد ادبا هّیا (0هداعا ال ۰

 لمهع "بیس نیدب ۵ ایند و نید خاصم و تلود و تّلم دعاوق ٌرگید

 وا تکلم تدم زا لاس شش جنپ نوچ «داهن ساردناب یور و دنام
 هک ییبط ترواشم و تراشا فالخم یجوم و یضرم یی یتکذکب درک

 هیتر للخم شغامد تشاذگ نوددب طارفاب نوخ و 1 دصف دوب !رناشیا
 ۰ الیعیلام تلع یتذم بو داتسیا و ۱ شیپ رد تالایخ و ۰

 ۱ دم یاس اب و بک هک وب ارد و هرمز ارگ
 ۳ دنتشاد یفوقو و لتع هک یععاج و دندوب اجنا -ِ

 نوخ رد تببش یی هفیاط نا زا ماوع هک نیا لئم یجنر اي تسایلوخبلام ارو

 قع لاو ای شناد ناصقنب یتلعت هک یجنر ینعی یدندرک یعس ۴

 « دنرادن و

 «درادن ارولو ّل «خشا بلغا ف اذک (0)
 « ةلبهلاب صرحم اهضعب ف و « ةمجعلا داضلاب شا کا یف ادک (0)

 سي

 ۵ ل جرج طقف هنطاع دو 6) « تریصب رس زا : 4

 « اهداعا ال : حد ب « داعا ال ۳ ناف فک ۷

 «تیسف : سن قاب و



 ۳۵۹ سنح نیدلا لالج نبادیح نینلا ءاع تطام کد

 لالج و تسشنب وا یا هک دوب (۱گلاس هن رس رد در نا ءالع

 نیه و درک تافو ةئاتس و (؟)ةرشع نان هنس (۲)ناضمر فصتنم رد نیدلا

 ضرم ارنیدلا للالج ؛تفر رکذ هک نیدلا .اع تشادن شی رسپ كي

 و شر هاوخ قافتاب وا نانز هک دنداهن تمهت تسا هدوب لاهسا توم

 ه ككلم ربدم ۱ تیاصو محم هک یریزو ؛دنداد رهز اروا نافیوخ یتعاج

 و رهاوخ و وا براقا زا اررایسب ضلخ نیدلا ءالع شزسپ برم 3

 «تخوسب اریضعب و تشکب تمهت ناب وا ؛ناطب لها و ٌصاوخ و نانز

 بهذم رد و هسناین ییدأت و شرورپ و دوب كدوک نیدلا ءالع نوچ و

 یدوک لاوحا رد (4ن ِف ماما ۳ ناشیا فرخزم تقیرط و فیزم

 ۱. ره رد دنک و دیوگ وا هچره و تسناسکی یلصا ینعم رد یریپ و یناوج و

 د نانید نا یق فا نامرف: نلاکما و دوب دنا ی و هک لاح

 و بیدأت و ندرک یتسناوتن راکنا نیرفا چیه یتفرگ شیپ هک هویش ره
 ؛د6وتزا مرجال دنتشادن زیاخ شیوخ موم ذم داقتعا رد اروا داشرا و تحبصن

 ماتها و دندوب تش مزتلم ارنا هک یناملسم رب تظفاح و ایند و نید رییدت

 ۱« نید روما لثکتم اروا هک نادان كدوک و دندش ضرعم و لفاغ كلم روما
 دنتسناد یم دوخ ویو یار و ایت و

 (*)لیقم هل سوجملا سووانف ء الی هل بارفلا ناک نم و

 لوغشم ندرورپ 3 و نتشاد رتش و اشاغ و یزابب زگید ناکدوک یتعامج اب

 ۱ لحضم دوب هداهن شردپ هک اهداینب ات داتفا نانز یار اب اهراک رییدت و دش

 « درادن ار «ّجلاس» ۲ (۷)

 « درادن ار «ناضمر» ح «  نابعش : ط (0)
 (گلصننم ۱ ف اذک (4) « نیرشع و سخ : ط (0)
 ۲۱4: ۲ ناویحما ةويح و ۱1+۰ ص غاعیارف زا لانمالا عمجم لیذب دیک عوجر (0)

 : دنا هدرک تیاور.لیذ وحنب ارلثم نیا ود ره هک « «بارغلا » ناونع رد

 بالکلا فی یلع رم می « ًالیلد * بالا نکی نم و
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 ۰ _و

 و

 ییوج یادگناهج خیرات زا مّوس دلج ۳۹۸

 ناتسکرت زا ناخ رگنچ ناهج هاشداپ نوچ هک دنتنگ نینچ ناشیا «داز نز

 تمم دم نیدلا لالج ۲۷ لس مالسا دالبب كن | لا شیپ دما نر رد

 تعواطم و لباب اردوخ و تشون امان و داتسرف (۲)ناکیپ ناهن رد وا

 اما تسین رهاظ تقیقح (یدوب نادحلم زب ینعم نیا ؛تشاد هضرع

 رد ناخ رگنچ یادگناهج هاشداپ یاهرکشل نروچ هک دوب جغاو ك

 لوسر هک كولم زا نک لا نوحیج 4 فرط نیزا دندمآ مالسا دالب

 باوصب :دعاق « دوب نیدلا لالج درک لا لایق نت یدنب و داعمزف

 عابتا و یادان رسب وزا دعت انا داهن حالصب یداینب و تفرک شیپ

 (*ادعبا نا ماما و ساسا نا دییشت رب تلاهج و تواقش زا وا نادرگرس

 ی دنتفرگ شیپ تر نا ضتن دصاق رابداب كلب دساف رییدتب و لند رب

 نب لع نینمولا ریما «هلهاب الا خیسلا رکملا قبال و دندید منا دندید

 تماخو هک تسا رک ندا ررق رد ها > رد مالسلا هیلع بلاط یپا

 ۳ اب نا رد را هک هود دناوید دساف یاهرییدت تبقاع

 روجنلا | ع سد دقت هدوهرف دش رولعم تیاکح و ر ذم هفیاط نآ رط

 رول اودصتف روزا هوس و
 « دسر : مل ج (۱)
 ؛ ناکرزب : ز « ناگرت : ط لس م جب « ناکس : ۱ یور زا یمایق طبقت (۲)

 « نالوسر : 6 عماج

 < دوب : : سل ط ج ۲

 فیحصت تم رد « ادتبا» نییفا ناب اد «خشلا رب گاه

 هکلب درادن ماقم اب یتبسانم نادنج «ادتبا» ی نا ری هلپم ۶۱ اب دشاب دیاب «رادتبا »

 ۳ یاس اب یساتم گلد ی  لیتا و هماحا دام قریضم

 -ِپصرپرصرپ ۰۹ ٩/۳ و لا هم ی را

 ۳ رس یی یا نی
۳ 

 ۲ زا ةغالبا جم حرشب دیک عوجر « هغالبلا چه زا مود هبطخ زا تسیا هرقف (0)

 ود ره نیا رد ٩۳« یار مشیم نبا زا باتک نام حرشب و « 4م : ۱ دیدعا يا نیا

 هوای اف تسا «اودصح و» هغالبلا جم لصا تب تباور عضوم



 ۳۲ ید فگررب نی ام نرخ نباتی بک نیا لا تل 5

 لاس دنچ و اروا یس قح دنداد یبدلا لالجم ناجتز و رها و دیاگ

 دعب نیدلا نا درب وا ناگتشاک فّرصت رد یاون و رهش ود نیا

 و ؛دمآ تولاب ناجیبرذآ و (۱ ناّزا و قارع ماتم زا من و لاس كي زا
 رت قاصم و رتدُکوم وا مالسا یوعد دالب 7 ماتم تدم رد و رفس نبرد

 ه نالْک یارما زا نیذلا لالج و ؛دندرک شیب ۳ وا اب نانابلسم و دش

 اضر هفالخما راد نذا ی و دندومن دعاقت ناشیا ۳ نانز هبطخ ساعلا

 ها نیدل رصاتلا نینمّولا ریما داتسرف دادغبب لوسر نیدلا لالج دندادن

 اب مالسا کحم نالیگ یارما هک دومرف تزاجا و تشاد لوذبم وا سام
 ناشیا يارما نارتخد زا نیذلا لالج (۲)تیضق نیدب «دنزاس تلصاوم وا

 و هک دوب سواکک هریشه ناشیا لّوا هک دروآ جاکن رد نز راهچ

 نیزا دن نيذلا ءالع نیذلا لالج رسپ (۲)موک تیالو كلمتم و تسا

 یوسنو ۱3 « ۱26 «۱ع۱ : ۱۳ ریثألا نيا دننام هعفاو نیا اب رضعلا بیرق ای رصاعم

 اچ هه ۱۲۱: ۲ ج قباس رد اثگناهج نيم دوخ رد و ۱۱ : ؟ ادنلا وپا و ۴

 عماج رد و ؛(همجعم نیشو ممو مالو هبجعم تغ و فلا اب) تسا روطسم یلغا

 ؛ (لّوا فرح زا دعب یئاي هوالعب رزکذم طبض نامه) شلفیا تشذگ هکنانچ خیر وتلا

 یادگناهج رصحنم هیلیع سا رخ ]و اب عجار لوصف نیرد نیدلا دیشر ذخ ام نوج و

 یناب اییرفت کش تسا هدرک لقن فرج افرح اروا تارابع نیع بلغا هک تسا ینیوج
 روطش شلخیا هیف نام دروم رد هتفاد تسذب وا. هک اکگناهج هخسن رد 5 دیامق

 هک ارٌیراوتلا عماج تیاور ام اذه «تسا هتشاد ظوفحم ارالما نامه زین وا هک هدوب
 نآ یتبطب ارنتم هداد رارق تحص طانم نخژوم موبع شلغا هب تسا روص برقا

 روح و زا ۲۱ فا رد ها اقا مان ینیوزق دالبلا راک[ رد - « مدون حیحصت

 ؛تساروطت شبا

 نم طقف « نارا و » (۱)

 «تلصو « تلیصف «تلصف : خسن ریاس  هطقن نودب ح طاد ق اذک (۲)
 و ۳ رک ]لیط «موک :زج : بنت یودپ نا (م ب ی اذک(6)

 « باتک رخ | یشاومت عوجر



 ینیوج یادگناهج ران زا موس دلج ۳۹1

 كبزوا كباتا اب نیدلا لالج هصقلا یداتسرفی وا هنازخ (۱)۱,عاوح

 راید نآ و مش و هفالخمار اد ترضح زا قافتاب و درک ماقم (۲) ناغلیبب اهتدم

 هفالخما راد زا ؛داتسرف نالوسر و دندرک اهدادعسا قارع زا اریکنم عفد

 دینداد لاذم و دنداتسرف ددم مان یرکشل اب ۱ ر()عیسلا هجو نیدلا رنظم

 یرکشل اب لیبرا زا كچوک یع كف نیز نب (* یروبکوک نیدلا رظم ات ء
 و دننک راک وا رییدت و یارب نانکه فاصم زور كنانچ تسویپ ناشیدب

 اشیا ددب یرکشل زین ماش زا و «هدنشاب عیطم اروا هیت :تراشا

 3 نیدلا اب و ِِ ۳ هتک رک

 3 و 5 ۱۱۱۷ لات نا تب و هب ۳

 دک ات یارب دبال راید و رز زکذ دوجنو اب «هرپری» دیق و «تسا دارم مود ینعم اجنیا

 تكلذ ون و ثارب و هلاوح ای سنج هن دقن كوکسم رز رانید رازه زور ره ینعی تسا

 « داتسرفیم وا یارب
 ام جوح : ح اب جیوح : س (۷)

 «(صقان ای لماک طبقت اب) نالیبب : خسن ریاس «۲ ی اذک (۲)

 «باتک رخآ یشاوح عوجر (۲)

 ریاس ۶ ریلیک : سم «ییولزک : 5 «یروگک با ی یلبف طبتف ۸

 ۱ «باتک رخ یشوح عوجر -- « طولغم و فّرحم رایسب هه خسن

 یداج هام رد ارهعفاو نيا خیرات ۱۶۱ : ۱۱ ریثألا نیا «خلا عیح ین اذک (0)

 3 تا هدو طبض ۱۱۲ هبس والا
 ۰ «شمیلتیا > شییتلبا - ظ) شمسا:حز ب۲ ۱۱۵۵ خراوتلا عماج ق اذک (0)

 ؛ شما : ی «شییلیا :كج ۰ شیتغلیآ : 7 0 ه فاق نیب ناکم لیدبتب

 حس عیج رد ۱ یا به یاب ۱: ۰ شیعتا : م « سسلا : ط

 ۰ مس کش زا یپ هک کن ا ماناریژ تسا دیاف و فر سیب 6 اتکناهج

 راهچ زا سپ و دیدرگ بوصنم یارع تموکحم نیدعتم بناج زا (1۱۲ ای) ۱۱ هتس
 نیخزوم تک ویم روشن دن هتشک ناینطاب تسدب 1 هی لیاوا رد تموکح لاس



 ۳۹0 تبمآ مگ رزب نب دی رز یی یادی نسح نیدلا لالج تنطلس رک

 هک (۱) کلبزوا نیدلا رّفظم كباتا اب نیدلا لالج « تعاد فارطا
 و درک تدایز تفداصم و تقفاوم (۲)رب دوب نامش و نارا هاشداب

 (۲) ییکنم نیدلا رصان و داهن داینب تدایز وا اب دونم كولم رگید اب منا

 وا یتل تشاد قوادع و دونی یدانع كباتا اب دوب قارع کكاعم هک

 « نیدلا لالج و کلباتا «دنتسورپی یدصف نیدلا لالج تایالو یفعیب

 مزع رب ةئاتس و (*لرشع ةنس رد نیدلا لالج و دندرک تهاعم و هعضاوم

 لاس كيريف رد تاتو :تفر ناجیرداب صیم هیچ و

 ناشیا نایم و درک ۲٩ اهتاعارم اروا دوب وا كلم رد نیدلا لالج هک من و

 طارفاب یاهام و داتسرفی رفاو (یاهگرب اروا كباتا و تفر یتاخاوم
 ۱ شرکشل و نیدلا لالج تافولع و لارثآ تساقا زا دعب هک یتیافب دادی

 رکشل موع "۷ دوخ و ناگرزب هک هیانارگ ملخ و تافیرشت و عاونا هم زا
 ساب ۱ هریپرپ "۱ درز رانید راز. (۱رور رته داد اهر رو

 « كب زا : ل ج «كیروا :۱(1)

 « دنرادن ار«رب» س «دیدج حالصاب) ب (۲)
 دینک عوجر وا یاجا لاح حرش یارب - « كيب کنم : 4 « کنیم : ط (0)

 ؛باتک رخ! یشاوحم

 < رشع نام : ح (۵)

 «(اذک) اهتعارم : سطح د ب۱ ()

 «یالزن : ختسن یقاب «سیز جا ف اذک 0

 ؛ هوجو و : مل ج « درجو : ی « دوجو : زا « دوحو : ب ؛ یمایق طبقت 0)

 ؛امراب : سل ج «دساف ای ضفان طبقت اب زد ب۲ «"م ی قف اذک )

 «زور ره و: ی ح ز ۱)
 میس بس رييس سم صحت

 « دنرادن ار «هرز» س م ی حج (۱۰)

 هری رپ ۶ هطق نودپ خسن بلغا « هری رب : 1 ؛ هربرپ :1 نو

 كوکسم رز ینعب رانید ینعب زین و هایس لوپ ینعی زیشپ ینعب یراف هاپ ود ره حتن
 هک تسین كش و « (یروعش گنمرف زا لقنب سرلوف گنهرف و یدیشر گنهرف) تسا



 ینیوج یانگناهج خیرات زا مّوس دلج ۳۹

 و لیالد یوعد نآ قدص رب و دندوم هرز دو دندرک اهصحنت 5 زا 0

 تغلابم ناشیا یاضرتسا رد نیدلا لالج دندرک رارفا ناشیا یناملسم لوبقب

 یت هک تیزر رد 9 اف ۱ ناگرزبب و دونی تدایز

 ۱ نیدلا لالج دج و ردب لوصف و غلابم و كن داب دی نیذلا لالج فالسا

 و داحما بهذم ریرفت نآ نوضم هک بتک رگید و حایص نیست نآ زا و
 ۰ ات دومرف نیدلا لالج و دندرک ادج نانابلس دیاقع فالخ و دوب 3

 ۱ و دندرک نیتلت نانیا ككنانچ و ناینیوزق نآ زا روضحم دنتخوسب ارنا

 ۴ رد «دنار نابز رب توعد ن را نادهم و دوخ فالسا و 1 نعل و نعط ۰

 نیدلا لالج نابز هک مدید (۱ یدغاک نبوزق دا نایعا تسد

 زا اّربت و تعیرش راعش (۲)لوبق و ولت مازتلا رد دندوب هتشبن _نسح

 ۱ درب رطس دچ دوخ طخم نیدلا لالج و فالسا و. انا پهذم و دامما

 . ردپ مانب * نوچ بهذم نآ زا ازبت رکذ رد ۲۳و دوب هتشون (۱دغاک نآ
 نیرب هللا ( هتشون ران مروبف هل ام ناشیا یاعد دوب نیسر دادجا #

 ِ ۲ تسا ناشیا اب ارمالسا لها و تک ناف وا تسیش و وا مالسا هلج

 ۱۰ اشیا لتف و دصق زا رصع نیطالس و تقو هفیلخ و دما دیدپ نوک

 ۰ و عست ُهتس رد دوب ناباسم ینز هک نیدلا لالج ردام و ؛دندرک عنم

 ردام دادغب رد دوب هداتسرف ۳۸ لیمو ۱ اب نیدلا لالج و دش جع ةئاتس

 3 كولم لیبس شیپ رد اروا ۲۱لیبس 2 ۶ زا و دندرک مارکا ررارعا ار

 «هلمهن لادب « سح ب۱ ی اذک (۱)

 «لوق و : خسن یاب «سب ق اذک (0)

 « نوحو : س ز (4) 4 دنرادن ارواو نیا س ل ۲)

 ( دی ص دلج نام همدنب و «* هیشاح ٩۱ ص ۲ جب دینک عوجر (0)

 (ح رد طتف «لیبب» (0)



 تسشنب وا.یاج نمج نیل لا شرب .دهخ تبالو عحم وزا دعب

 (۱) خیبوتب اردوخ تعیش و موف و درک ینابلسم راهظا سولج یادتبا زا ۵ و

 موسر عابتا و مالسا مازتلا رب و درک عنم و (رجز ()داحا زا دیدشت و

 هاشمزر اوخ درب ناطلس كيدزنب و دادغب هنیلخ ینعم نی رد و :تیشان عرش

 « هئطوت بجوم و داتسرف نالوسر فارطا ْرگید و قارع یارما و كولم و
 اروا رخ هداد مالعا فارطاب و دوب هو رب مایا و هک یدیهغ و

 ول و دندرک رکح وا مالساب (+) تفالخ راد زا اصوصخ و .دنتشاخ دا

 حوتفم تالسارم و تابتاکم قیرط وا اب و دندومرف ابتنطاع وا ّقح
 (8) دالب هک زا تی تیلیسو ناب و .دننشون .ینمزح .یناقلا روا و فتقاد

 ۱. اب رتشانمو تلصایم رب و دنیشوت یوتف .شیوف و وآ یالساب هیقا ناسا
 عایشا و دش فورعم نایسم ون نیذلا لالم وا رکذ و دنداد تصخر وا
 دجاسم ات دومرف دوخ تایالو رد و «دندناوخ نالسم ون شدهع رد اروا

 و تشاد بلط اراهفف..قارع و نرامارف تفاطا راس دن د تط
 لاغشا تا لاثما و تباطخ و اضقب ات درک (۷ مامتها و زازعا ارناشیا

 ۱ رد تبالص و نیدت یور زا نیوزق یاها «دندوف مایق واریلله رد فید

 و بیذاکا و تاریوزت رب تفاسم برف و راوج < نوچ زین و مالسا

 نید اهجنر ناشیزا و دندوب هتفاي تدایز یفوفو نحالم دیاکم و تاهیوم

 لّواب هتسشن اهتوادع و هتفر اهتبراحم بناج ود ره نایم و نینک اهغایز و
 ۱5 ۷ ناشیا هبئا و ةاضق و دندومن ابا وا موف و نیدلا لالج مالسا لوبق زا

 « خیپوت : خسن یاب «ملج ف اذک (۱)

 «"ح رد طنف «دامما زا» (۲)
 ی... سي ي

 «رجز و : س ل طز د )

 «هفالخما راد : خسن قاب «لبا۱ ق اذک (4)

 «دنرادن سن یقاب «راید : س «ل حج ق اذک (۵)

 «مارکا : م «مارتحا : ل ط د (1)

 «ارناشبا :رگید سن رثکا و ۱ «طحدب ی اذک



 ینیوج یادگناهج خیرات زا موس دلج ۱:

 یو رد یلفع رثا و دش دگرزب نوچ دوب هدرک ورب یأتم ماق صن شردپ

 ارتحابا و داحما موسر و تسا هتشادی راکنا ولو هقی رط زی دما دیدب

 ادب و تسا هدرک سزفت وزا نآ راثآ شردپ «هدون ی ۱۱)یراذقتسا

 و شا یکی زا ود ره و منش دلوتم هنگ دانع نان نام بیس

 نسح نیدلا لالج هک )مع عماجم و راب یاهزور رد و دنآهدوب ی زرد 0

- ۰ 

 هشیدنا و تسا هدرکیم رذح وزا رذن .نردش تسا هتساوخ ءاگراب ۳

 دندوب وا داتعا لها 5 ارنادملب و تیشوپف هرز سابل ریز رد و هتشادی

 9 دمت (0 زا 5 اطع تفت لات (4)ییاوغ توعد لوق ک )و

 اب داتتعا ۳ و نیدلا لالج و «هتشادی رضاح (۷)ددنویپن رس

 "۱ دپ اب هک دانع هار زا

 ۱ اسلا یلوتی هما و رهاظلا یلع

 هداتسرف ناسک دالب ُرگید كولم و نیطالسب و دادفب نیم ناهن رد ردپ
 نوچ و تسنابلسم تدیقعب ردب فالخ رب وا هک هدومن ارف نانچ و تسا

 2 ندرک دهارخ مالسا نعاق دیهمن و داحما عفر دسر ودب ردپ و تیوا

 یادتقم و دوبح ان دبحم نیا دیناسر مدقتب یاشاو هئطوت عون نیدب

 شرهز )0 درب ةئاقس و ۷ عبش هتس لو عیبر مد دورطم

 ؛ دنداد

 ی نيم سن يک

 ۳ ی یزد .«یرادعتبا:۱ «یانقتاز ۱۱۳۵ عماج یور زا طیقت (۱)

 « یداعیتسا : م «صقان طیقت اب ای
 « دنرادن ارواو نیا ۱ ) ح رد طتف «ماع» (۲)

 7 تار دیس ۵

0 
 : «دنرادن ارهلک نیا

 و زا ظنح : س ؛ («زا» نودب) روا ظفح <: : گید خسن بلغا 2 «ح قفاذک (0

 (ددنوس : ح «ددنوپ هب : لّج « ددنوسن : 1 «یس مل ی ز یف اذک

 ( تس : کف (۸)



 ۲۸۱ ۰. دما گرزب نب دیح نب نسح نب دیح تنطلس رکذ

 و تب رق رد وا نخ یاعم و ظافلا «(۱)روز ۷ ساک هدنع تب

 هدرک هه یاعدا و لاعقنا هک راعشا و لادما و رابخا و زیسفت و تک

 جحم و ؛تسا هدوب فیحصت و اطخ و (۳) فیرخن و فیرحت راکا تسا

 و لهچ تکلم رد نوه میاینط ف ٩( مر و هک مکح لیزنف: هل

 ه یاهنوخ رایسب وا رازور رد نحالم ؛تفای (8) یلهم تدم لاس شش

 ؛10:,اههار و دندرب امام و دندرک اهداسف 3 دنتخگنا ابنتف و .دنتخبر قحان

 (۷)اروا هرم رنک لعاق رب و دندوب ّرصم (۷ داجما داسف رب .و ناز

 دن دناوخ رد لالج بنلب هک .دوب نسح ناشیا نیپم دندوب نارس

 سم یدوک مایا دود 1۷ یا هد وب های و ۲۳ نییتس و ایت هنسرد وا تدالو

 « طولخم و فّرحم شی اک هه خسن ریاس «رور یون سالک تع سل اع عسلا :۱۷)
 لاق «تسین رّوصتم ثیاف خسن تساف تانیصت لقن رد تسا تسدب ثیدح لصا نوچ و

 ال اب ُبَشَتما ثیدحا ف و نع سبل اب نیرت لجرلا عبشت عبش ق ناسللا ف
 ها یرب یذلک كلذب لمجتب هع اّمم رنک اب رثکفا یا روژ یبوت سبالک كلي
 لب روا یوذ لاعفا نم وه و هسن نم رخسب امتاف هلعف نم و كلذک سیل و ناعبش

 حرشب و ؛روز و بوش رد باتک ناهنهب زین دیک عوجر ؛بذک و روز هسنن ق وه

 او ی لانم الا عیجت و ۵-۳۱۱ یطوسلل ریذضاا ما ا

 ««روز یبوت ساک »

 - «فسیرت « فبوج «فیوخت « فررحت : خسن ریاس « هطقن نودب ] «ی ق اذک(1)
 «ندروآریگ قمحا» حالطصاب و نتسناد هلبا و فرخ اریک ینعم هبجعم ءاخ اب فیرطت
 « «لقعلا داسف یا فّرخلا یلا هبس ًایرخت هفّرخ» : سورعلا جات یف لاف تسا

 و ۷ نارق زا فلتخم عضوم ود رد مهو دن و و لب رد فالتخا اب طقف

 ٩  ۰دنرادن م لز د ج (4) ؛ تا هما «

  1تام وز سره کام و

 1م ۲۳5 صب عوجر « ح گرزب طقس رفع تس  ادایمآ و

 روا و + نم رو ۱

 « نیسخ : س )٩( « ینثا ای نیثا : خسن ؛ یسایق حیحصت (۸)



 ییوج یانگناهج ٌرات زا مّوس دلج ۳۹

 تماما من ناشبا عزب و تلالض کح یضام هک من ها ی رس
 ۳ اصن ثابلظ «تسهنب ردپ یاجم هک دوب هلاس هدزون (!!دوپ هدرک ورب

 و نز و درم زا وا یابرفا تمام اب ارا)روامان نب نمح و «ضب قو

 ۱ و تشکب هلثم و تبوقعب راید نآ رد دندوب هیوب ُهلیبف یایاقب هک كدوک

 نآ راهظا رد (۲)لعم محذم مسا دبحم نيا «دینادرگ عطقنم ارهیوب لسن «

 ردپ زا داتفام نآ مزاول زا تحابا و دندن|وخیم تمايق توعد هک تعدب

 و تکح یوعد و رس ّرصم (*) تماما راهظا رد و دوب "را

 هدوب لطاع و یراع مولع هه زا و مع نآ زا تکاب یدرک هنسلف مع

 هتنگ و تسا هتشون هک بترم ان لوصا و بدم ان لوصف رد و «تسا

 اکح نخ تقایس رب تکن داریاب و تساهدرکی جرد هنسالف تاحالطصا ۰

 اب عبشتملا مالسلا و ةولصلا هیلع یلا لاق و هدومنم ۷ قّوفت و (۱قّوسن

۱ 

 و دنا هدوزفا س م لب ۱ (۱)

 ؛رومان :س «راوامان :ج هروامان :ب «رخا خس سم وا ف اذک (۲)
۳ 

 « دنرادن خسن یقأب ترس : ( ممج : دیدج حیحصتب ب «سلج قف اذک (0)

 « هلمهم نیعب «رتیاع : سن یقاب «  همجعم نیخب مج ق ادک (؛)
 رد دعب هملک - «تمامای : خسن یتاب «تماپ : ج «(تماما) س ق اذک (0)

 نیس. ..يت

 «رت رصم : ل ی ج

 « قوسب « قوسن ِِِ یناب «قوشت :ل «()سمجب۱ ف اذک (0
  مم ح

 1 لاقب رازاب ینعب قوس زا تسا قتشمو تسا نردوف شورف و دیرخ ینعع نو ۳

 ۰ یتساتم دوشیم هظحالم هکنانچ ینعم نيا و «(ناسل) اوّرتئا و اوعاب اذا موتلا قوت

 یزاجم ینعب هدوب نور زی رازاب» و «نتسار ۷ رااب» 1 ِ ِ 9 اب

 « دنآهدوب هتخاسب نا زا ار< قوَست» و هدوع هجرت یرعب یسراف 1 برعتم 0

 ۲۲۳ صب عوجر - « یوقت « قوعت «قوفن «قوف :خسن یقاب «سج با ق اذک (۷)
 ؛ «دونیم قوفتم ییاع وا بنج رد . . شرسپ» : < س



 ثریصب رون زا یوترپ و دنتئاد ییصن لعع زا هک راید نآ یلاها زا
 دن دناوخ رب "غیر دی ها مو داتفا ی ناشیا ریاض رب زونه

 دالبب اردوخ اراکشآ و ناهن و دنتفرگ كرت ناهاریگ نآ نایم رد نطوت و
 الج اجنا زا یلخ ()غلابم هک ناتسهف زا اضوصخ دندنکفای نانابلسم

 ه هک یضعب زن و «نییموملا یجثن كارذک و دندش نطوتم ناسارخم و دندرک
 ۱ مدق نیم زا هک دنتساوخن ای دنتشادن نتفر تعاطتسا

 سا ر فاندیب تیافش رثا راه و دندایاب بابا و كالبا ر دنا
 یدنتس اوت هک یتاقوا و دندوب ناناملسم ریاضب و دندش یضار دوخ رب داحما

 لاح بجوم نیدب ات ی دندوبیم مزتلم ارتعب رش یاون و رماوا هیفخ رد

 ۱۰ دنجم نارف زا دوب تیا نیا ینعم ها مهذخ هنحالم تایالو یاها روهج

 و فرخزم دتع نیا بجوم ۲۲ رب «نوتساف منج و منیف هک

 مالسلا هرکَذ لع ۳ رب تام نوا تری تم

 هک یناسک هلج زا و «تمایف اروا توعد و دندناوخ تمایق ما دنتفگ

 تسالیسری ناشیا ریاضا*) م 1 تناید و یسرت یادخ زا زونه"

 ه یایاقب زا دنا ۳ نی ..نیمعن اول کا وب ار و

 ٌجراوت رد كنانچ تسا هدوب نالید و را ناغلصا ۵ هی لا

 ندرد تسا هتسن اوتن ربص لیلاضا و ماضف ن 1 ءاشفا زب وا ؛ تسروطسم

 هد ()) ۳ ی
 لّوا عیر منش هبنش كي زور اریخ هتی نسح نس ارج و هتل

 دز دراکب ار( لضم ی نیتس و یدحا هنس

 ۶ ؛تفرب ایند زا ةقولا هّلا ران لا ات

 ۱۱۱ ص۴ حمم باب رد لانمالا عمجب دینک عوجر (۱)

 « درادن ار «رب» ۱0 « یغلابم : نی دج خسن (۲)

 اضر :ملزد ج نادیا رب اضو# یب ناز اضر :۲ 4 رق کات

 «رومان :ل «/اذک) روام :سز « 4 ی جب ف اذک (9 « ناشیدب
 « رشد ( (مم دیدشت و مال مفب) رسمل : س ۷( 2۳م

 «(۱!اذک) هلضف : م «لضف: لک ی ج «لضع:۱ «هطقن ی ب «سز د ق اذک(۸



 ینیوج یادگناهج خیرات زا موس دلج ۳۸

 نعاق نیرب و «درک راهظا نسح هک دوب نيا ی تسا رظتنم و دوعوم بهاذم

 ۰ کی تمایق رود ن:رد ارهه هج تسا هتساخرب مجرم ِ یرش فیلاکت

 تادابع تاداع و عیارش موسر نا 7 و. نتشاد دان | رخ یور هوجولا

 (۱) نّتفَرگ تقوم

 رد دوب رمهاظ فیلکت نآ ؛ ندوب اریا دخ و نفت دیاب یادخ تدابع 0

 تمب ون جنپ یزورنابش رد ةک دننفوب هدومرف تعبرش رد «

 هتسویپ دوخ سنن یور و ندوب دیاب اریادخ امئاد لدب دوخ تمایق

 عفترم نادب ()رهاظت و دندرک لیوات ارمالسا موسر و تعیرش ناکرا

 هج تسا هفنک اهیاج نسح دیتشادرب رثکا مارحو لالحو دیو

 * تعاط یک کا هنعرش روقارد كنه هک عیرصنب هجو ضیزعتب ۰

 درادنب یناحو .هر تیدایع و تعاط هک دراد ر اکب تمایق عح و دکت 0

 لود رد ی دننک ر و دنراد هاب ی ۳ و لات از

 تبظاوم ینایسج موسر و تادابع رب و دراد راکب تعب رش عح 1

 هویش نیزا و دشاب رتبجاو ورب بیذعت و ۱ و لتق و لاکن دیاف

 و لاطبا و (نارغا و اوغا قیرط نیدن ات کی و تافارخ ۰

 تربح یادیب دیب رد و هتقرت تم تلالض یایرد رود یا زب دن لالضا

 ناشیا خالغ و دنداتفا تحابا رد ةرخ ۷ و تر نخ و كن دش هتفگ رس

 تیطا ناشناهدب كاخ یوق و دنتفگ تحابا بهذم مزتلم لهجم ای ديعبم"

 رتسیسخ هبترم رد تارشح و عابس و ماهب زا هک دوخ لالض همئا رب

 یتعاج دنتشاد زیاج داحما و تعدب نیا راهظا نوچ «دندرک قالطا دندوب ۰

 « ندرک : ط۱ (۱)

 موسرب رهاظت یا « رهاظ « رهاظب :م لطج ب۲ دز ق اذک (۲)

 « دنتشادنپ عفترم ناشیا دوب وا ءافلخ و حابص نسح هربس هک ارمالسا تعیرش بادا و

 « حر : خسن یقاپ رز : طد «س مج ف اذک (۲)

 «اوغا و ارغا : ۰( عار ارها : تا (سال



 ۳۷ دیما کگرزب :ی کیف نب یخ تاب ید

 ؛مب نسح نیا و نحالم هفیاط فرع رد و «رازن نب یداها ۲۱) نپا

 لا رد صخت نآ رب بفل نیا داربا و نيا لصا و یدوب ِِ کد
 هع رده رفت ناو و ما یاد

 زب بهذم نیا .لصاجح هل و و « دنادن اوت ِ نیدب زج هک ازو

 * ار لاع هنسالف تعاق رب هک دوب نیا ژرش رسارس (؟) يروعو و

 و زرد و و ؛یناحور ارداعم و فانتم ان ارناهز و دنتنگ مدق

 دهاب ناخررب لیزام هر نا ناعم هک دنادزک. لیرات هه ارتاپفات
 اب تلخ (۷)هک (1دشاب تفو نا (؟)زین .تمايق دن نماسا نیرب ان نه

 عفترم تعاط لاعا و ددرگ ۲۸رهاظ قیالخ قیاقح و نطاوب و دنسر ادخ

 ۱۰ باسح هه ترخآ و هن باسح و دشاب لع هه ایند لاع رد هک دوش

 و للم هه رد هک تمايق نآ زا و تسا یناحور ۷ [نیا و] هن لع و داب

 ها ایلام ین يا بن نوجن ایاقم : تسق یقوانت *ات فرح كي زج ابا

 0 تا س رازن 8 وا ن ناردب و نسااذوخ و دوم رضم نیا

 تسا مولعم هکنانج یدهلآ و دنا هدوب باقلا نم بحاص و افلبخ ناه هلابند و

 7 بقل ,ناه نیع زاب هک تسا دعبعسم رایسب اذط هدوب هلسلس شا زا ةقیلخ نیلوا

 زا هایتیم تب ام دهید اخ بنالاب کت من دوش نارکت هل یا دارفا زا و ق

 یروص اف نیبام دعبب ۳ نر زا طقف و تینا هدوبن دونعم یمالسا ءافلخ تاقبط

 دیدم لومعم هزادنا ات رصم رد یتابع

 « دنرادن ار<نب» م لل ی ج (۱)

 «بایک رخ یوم عوجر ۲(

 و رد طقف « توعد» (۲) ۱

 ( مموعب نا یکی اک «امهف» هن «خشلا عیچ > ق اذک (4)

 ( هک: دناهدو ۳ )0( ِ
 ید دب دل حیحصتپ ب رد طقف «دشاب» )1(

 « دنرادن ار«هک» خسن ریاس 4 یو ق اذک )

 دنرادن خسن رباس ؛ ۱۰۸۷ عماج و دیدج حیحهتب ب رد طقف «رهاظ» (۸)

 1 خسن زا كيچيم رد و ینعم لیمکت یارب نش هدوزفا ۱۰۸ عماج ز اِ نیا و» (1)



 ینیوج یادگناهج خرات زا مّوس دلج ۳۳۹

 نایم ءابا ددع رد ها هذخ تحالم موع راب رگید و «دنرادن اور تسا

 ةیا نایم دنتنگ (۱)موف كي دندش هورگ ودی رازن نایم و نسح نیا
 ناشسا ۲1( دنیرگ هک دننک دای تماماب ارناشیا هک یاب جود رابه

 كيره تسا نما لثم رد كنانچ دوخ تفیقح رد و (۳ تسین مولعم

 *)نب ها ةوقب رهافلا ني (* نسحما تلمج نیرب دناهدوب یمسم ریغب مت
 موق رگید و رصنتسلا نرب رازن ینطصلا ني ۷ یدافا نب (یدتهلا

 نیا بقل دوخ هّلا ةّوقب رهافلا هچ دوبن شیب ردپ ود ناشیا نایم دنتنگ
 (۱۰)یدتهلا نب (1) نیما دتک نر ناسا (۸) رد و هد وب نسح ۸

 تا طقاس ح زا ۷ س ۶۶۱ صرد داماد هلک ۲ اجنیازا ()

 اف 1 یانگ «ناک اش مسا» - « دنرادن ار «دنیوگ» ط ط د (۲)

 ۱ تنی عر را و ی تار هع يا قخ یاسادنیع ی (0)

 یدتهلا و هئا ةوقب رهافلا زا تسا ترابع هک ناشتماما باقلاب طقف ارناشیا هیلیعایما

 1 « دننک دای یداطآ و

 ۳ اردمب «نب» لدج - «نیحا: خن ریاس ۰۱۰۸6 عماج و مد ف اذک
 « دنرادن

 « دنرادن ار «نی» ل طدج ()

 دعب «نب» هللک - «یداها :ز «ینهلا : طد «سملج با ق اذک ۷

 « طقاس خسن ریاس زا و تسا مزب رد طقف

 «دنرادن هل م «یدنهلا : ز

 ؛ دنرادن چیه جخسن ریاس «(نآ یاج) و :ب «زارد طقف «رد و» ۸)

 ٩( «درادن اردعب «نی» ز - « نیحا : خسن ریاس «لی م طد ی اذک 3
  ریاس و باوص ز هخسن طقف بلاغ ْنظب -- «یدهلا : خسن ریاس «ز یف اذک (۱۰)

 ِ ءابآ هذع رد طقف اماظ نیتیرف نی فالتخا عوضوم ًالوا هچ تسا فیحصت خسن

 نیا باقلا و ییاسا رد هن ردپ ود ای دنا هدوب ردپ هس ای[ هک هدوب رازن و نسح نبب

 ۳ 5 تسا یی لوف ود ره رد هللث هيئا نيا هلج زا ماما ود بنل نوچ و « ناردپ

 3 ینعی هدوب 9# لوق ود ره رد زین موس مامآ بقل یوق رایسب لاتحاب سپ یداطا و رهاقلا

 ۱ تیام هج تسا تلوپس تیاپن رد یدهلا هب یدنهلا ییحصت هک صوصخع « یدتهلا



 ۳۵ ۱ دیما گرزب نن لیلوف نا نسج تنطلس رکذ

 وزا رس نآ و دوب مالسلا هیلع مبهاربا یاضر و تفرعب (!نارسپ لیدبت
 ماما هک ارنسح و هتسنادن رس نیا دیما گرزب نبا كم اه هن یی

 دیحم دنتاگ مدقت لفتم تیاور و لوا داقتعا بابرا و «هتشادنب دوخ رسپ دوب

 تسین وا نآ زا رص 4ط دف تففاج رسب تدالو زا دعب دیما یک ربا ول

 ه ابر و روت وا نز اب دندزک را تماما ضر هاریگ هفیاط هک .صخت نآ و

 نب دمح ّنظ نیرب سپ ؛تشکب ناهن رد ارصخت نآ )و تسا هدرک
 رد (؟)وا هک مدرک دایی انا یکید و اتش ها ارماما دیما گرزب

 ؟107«حابص نسح به ذم نعاخ رب تعدرش ناکرا تعباتم و مالسا موسر مازتلا

 یا هکتسل ددشن و تبالص قاطن تسا هد وب حاضتفا نیع هک

 ۳م هک (*)یروگ ترایز و دندرک تنعل وب رثکا و (*دنشاب دب وا اب ۵

 هداهن یناتسدرا یلع وب رادهد و دیما گر و حابص سس زر ۲3 یولهب

 تسا رکذلا قیاس قادزیخلم رسپ و مهاریا ترضح رسپ «نارسپ» زا دارم (۱)
 ؛ (۲؟۲ ص)

 ؛ واو یاج «وا» نیز د ب۱ (۲)

 ی عجار «وا» ریض -- «اروا : خسن ریاس دن قو

 « دیما گرزب
 حیحصتپ ب «دشادب وا اب: 1 «ادعمای دن وآ اب : ح کور زا یمایق طیقع (سه)

 ات :ی «دش هار هب وا اب :4 «دش هار ی وا ات :لج «دتهاد توادع وا اب : دیدج

 و طبر یا «تفابدب وا ای» زا لف -ه دیرادت اره ی طراوت ۶ اش هار یو

 ؛ ارهاظ تفرگ ریدقت دیاب نآ ون و «نیرب انب» اب «اذط» دننام هملک مالک تسالس

 رد اجنیا رد نتم زا رطس هس ود س «روک؛ح «عشلا رثکا ی اذک (0)
 ی ثسا هتفرگن یگع. رو و هزوپ هو نا فان ۱

 خاسن فیحمت كش الب ربخا نیا و ؛ « یروگ» یا تسا «یو روگ» نام رد ب اوص ۱

 هنن تسوا زیوک دارمو تسا دیما دگرزب .نپ دی زا تبع دک تسا جفاو هچ بسا

 یتیسانم و یطبر قفدا هلمج نيا تروصنبا رد هک اریز نیبعلا یلع ال هرکن وعنب «یروگد

 ۱ ۱ «تشاد دهاوخن مالک قحالو قباس اپ

 « یولهب ک ۵ : 4 «یولهپ رب ۵ هک : ز (1-0)



 ینیوج یادگناهج زرات زا مّوس دلج ۳۹

 تولا (۱)یحاون القا ی ت یعا یدوب دیما گرزب براقا و دالوا دفتعم

 وا رد ۸ دما یر تا هملق رب اردیمآ ککرزب نپ دین هک. تسنا

 ردام زا نسح نیا تولا یاپ هید رد هتشادن دوجو هک ارلوهج ماما زور

 دگرزب نب دمح یارس رد و دما تولا هعلق رب ینز زور هس زا دعب «دازب

 و تشاد رداج ریز رد یزیچ نز نآ هک دندید یک ننعن یتفرت دیماه

 ۳ دیما گرزب نب کر لفط هک تسشنب

 هک ار نیا دوبن این[ یریغ یا تکح رکحب تعاس نار

 ۱ ریز اب اردیما دگرزب نب_.دمحت كدوک و داهنب وا هاگیاجم ی

 هناگیب فز هک تسرتاوسر نیلوا تیاور زا یهجوب دوخ هجو نيا «دربب و

 وات دشابن قلخ جییه هاشداب لفط یاوح رد و دوش یاشداب ما رد یک

 ارسک هک درب ارهداز هاشداپ و دهنب هداز هاشداب یاجم ۱رهناگیب .یلنط

 چص ناراتسرپ و 2 و ناگیاد و ردام و ردپ نا زا دعب و دتنین فوقو
 هجو نیا (۲)و « دسانشن زاب دوخ لفط زا هناگیب لنط تروص توافت سک

 ؛تستداع و فرع هناعم و سح بیذکت و لقع هرباکم (۲)زا تهبش یب دوخ

 دننک تیاور تسا هدوب نسح نیا رسپ هک دبح زا لوت نیا قیدصت رب و ۶

 (٩)تکیب نونه دما گرزب نی دی زا نسخ تب تاپ و تا هنگ هک

 5 هدوبن نآ زا شی توافت تسا هدوب مالسلا ایهیلع مهاربا زا لیعسا

 تقو و ۳)نس یا رس هف تشمامارست لغایا هک تشا هعشاخ مهاربا

 « یون : م « لها 9 « لها یحاون ج۱ «حز ف اذک (۱-۱)

 4 ارواو نیا طد (۲)

 ناسا نم رذ طقف «زا» )٩(

 « ندوب رسب» یعی ؛ عضوم ود ره رد نون رب هدحوم ءاب مدفتب ل كل ی قف اذک (ذ)

 سن ۶

 تماما : ز « تگوبن و تونب نیب یا نبهجولا لجتح و بلاغ ؛ «یرسب» ست

 (« (یناپ عضوم رد) تدالو : م « (لوا عضوم رد)

۱ 

1 ۰ ۲ 6 



 (۹) یبص (0) یددعنگ كن | یک (۱) یزخ ۰

 (100»دیوگر عاش كنانچ انژلا د و و یتیما هداز س دنداد اضر و ۱ تماماب هک

 ین

 دارا لئرامش ٌبیطت یتم و * انّلا دلو نج نما رقت یتمف
 یوبن ربخ فنلاخ دندرک تای هک وا نخ یف بس یافت كن | مود

 0 :رجحا ره اما و شازفلل درلا هک 9: مالسلا و ه اصلا ها لع یونطصم

 ,(۵)ماذح تلف ام لوقلا را و هراس و هبلع هقا ی ها لوسر قدص
 حیحصل كن | تسا ینع از و بوم و یرک ههماط هک میس

 لاح نیا تلاوح و دندروآ (0 هییشتب لسرم ءاینا لاح ارمتس هجو ۳
 ها حید نیاشتا نوجه باستنا نیا دنتنگ و دیگ برین ناربمغیپب هوم

 !: رسپ تقیقح رد هک دوب امهلع ها ت تاولص مهاربا هی لیلخ نب :, لیعسا

 كنانچ ۲۷ قادزیخلب ت و ی وا یا یو هک دوب ملت كلم

 تناعاما هل ۷ هاربگ هنیاط نیا مگ زب و دنمایب قاروا نیا هیت رد

 نیدب و « دنا هتسناد هیلع هی تاولص مهاربا رسپ اروا رهاظب و هدوب ناشیا

 !*هک مید هجو اما هن مهاربا و دشاب ماما لیعاما ناشیا كيدزن یوعد

 «هعقن یی : ی لح۱ «مج ق اذک ()
 « حاتتفا : خسن بلاغ «مط ی اذک (۲)

 )٩( دنتنک : ح « :

 « یمص : ای « یفص : خسن بلاغ ؛ یبص ::] وز زا یمایف طیقبت (4)

 : اذکه ی تیبا لصا و " قراط نب مسرّول وا بعص نب میهال روپشم تبب نم رطش ()

 و ی سس

 ما ذح هنلاف زا لوقلا اف + اموق دصف ماّذَخ تلاق ادا

 « م ذ ح یف برعلا ناسل و۳۷۰ :؟بدالا ةنازخ شماهب ینیملا دهاوش رظنا

 - « وادرمحام : م ؛ قادری: سا اد رحلع : لج ؛ قاد رلب : س ی زا 0)

 مس...

 ؛ س ح رد طقف «زا» (۸)
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 ینیوج یادکناهج خیرات زا موس دلج ۳

 ۳ ۰۰. ۰.۳۱۳ رک زا تم

 تولاب دنناوخ تمایق وی ارزبتآ اشیا هک (۱)یئاوسر نآ راهظا

 دو دم هک وا سه ی رصم زا هک (۲) صخش ناه ندوب تسیابی

 2۵ ابا .دنتسین ملطم نآ تر اب مدرم و دخاب هدوب دا تخالم تدلا

 نوچ و ؛دش هلماح نسحب ماما زا نز نآ ات درک انز دیما گرزب دمح
 مو دیح ۵ دیما گرزب نب دی هناخ رد داتفا قافتا 2 امان تدالو

 رسپ (۳)و دوب ماما دوخ نسح و (*"تسوا رسپ هک دنتسناد نانچ و عابتا 0(
 حلصا و جا ناشیا كيدزنب و تسروهمج كس هک روهشم لوق اما

 « وسر : خسن بلاغ «(ییاوسر) سح ف اذک (۱)

 « رازن ۳ رپ ینعی ()

 «اد» هک زین تسا لمدحم لو ؛(هیناحت هام ءای  اب) نییجولا رهظاب ج > قف اذک (0

 اب هلک هلابد دی ایم ءای طقت ود رظنب ها و دشاب دش هتشون هطقن چیم نودب

 نئارف و ترابع قایس - «ات : جب «(تْسوم هاب اب) اب : ط ملّزاد ۲ «دناب
 هچ جم ینعب ثحوب «اب» هن هیناتحت ةاتتب تسا «ای» باوص هک تسا جرص ابیرفت لاوحا

 ۶ نواب اهم دوخ رس اب ازت هدایت هک .دق ده اوخ نیا ترابع دانم تروصنیا رد

 عطف و !دما دوجوب كرتشم لع نیزا نسح و دندش بکترم عورشم ان لمع دیما گرزب
 بی ضرف اپسفن ق دوخ هلعسم نیا کنیا رب هوالع هج تسا هدوبن نیا سو دارم

 :هدرک تیاور یینش بیرغ هیضق نینچ هک ماهینشن ارنیخّروم زا یدحا تسا یکعضم
 ۳ عایا درب هک تستیا طقف فلوم دارم میش "و یک نود لپ رهاظ و «دنشاب
 رد و عورشمان لعف نا لماف راز هدزون- ای۲ هک تسا دیدرت و کاش یاچ هلفسم .نیا

 هکنیا و «رازن هدااون رسپ ای تسا هدوب دیما هگرزب نب دّبحم نب نسح یعقاو ردپ هجیت
 ۳ سس نیام ءابا ددع رد ارنایتولا هک تفک دهاوخ دعب هحفص زاهچ هم رد

 ۱۳۱  دناهدوپ ردپ ود ایا هک تبلا فال هاب ضتتساا نیا رازت و

 ۱۳۵ حرشب جاعح جب مسن قیطب «5د اما و - « لامعحا نیا تک رب تسا ییضاو

 «تسا ینعم یب و وغل یکی نآ اب ترابع و حیرص طلغ هک

 «تسآ دما رن# نپ دم رسپ ینعی (۵)

 « دنرادن ار واو خسن یضعب (0)



 نسح دیر باستنا و هدوبان دالیم تیک رد ارلوذخ نالطاب و لوهج

 صضوقنم یهجوب هک ضورفم یاما زا دوب نوعلم (۱نثو هقیفحما یف هک نوعطم
 ؛تسا ۱۲ تیاوغ ود كلب تیاور (۲!ود دندرک یوعد راز ازت فالواززا

 هک یا )تراک قتهب هکر هثا هچو هجو «لاح لاحبلا لع ملا و

 ی در فر و فلخت چیه ورب انّرلا دلو قالطا

 ناکیدزن زا و یدنتنگ *)یدیعص نسحا وبا یضاق اروا هک رصم زا یصخشت
 ینعا ةئابعبرا و نیناُن و ناف هس رد و هدوب رصنتسم تاقث و

 9 حابص بیس کای درب فا تولاب رضنتسم گرم زا لاس (۲) كي دعب

 حابص نسح و تفر رصم اب لاس نيه بجر رد و دوب اجنا هام شش

 ِ ار هداز رسب هدومن اهتغلابم و تسا هدرک اهدک ات وا ریقوت و مظعن رد

 (٩)هیروت سابل و افتخا ی رد دوب ناشیا همئا ُهلمج زا هک (4رازن نآ زا

 یراهظا و هتنگن یریغ اب حابص نسح اب زج رس نآ و تسا هدروا تولاب

 بج هک ؛دناهدرک نطوتم تولا نایاب رد )۱ ۱) یهیدب (۱:)وا و هتف

 « دنرادن خسن قاب ؛ نتو : ح یور زا یایف طیقت ()

 ؛ («ود» یاج) و: طزاد « ود و : م لا نمد لک

 « تبارق « تیارع « بلارغ ( تبارغ : خسن هّیقب « ملج ف اذک (۲)

 راد ارایه پا اه (  یصت 1 « تسوکآ و

 رد هکنانچ رصنتسم تافو - «دا:۱ «دنا :ملیج «خسن تس قف اذک 0
 یدبعض نسگآ وبا یماق زکا و دوب 2۸۷ هتس هجا ید ۱۸ رد تشذگ ۷:ج ۱۷۳۹م

 تشگ زاب رصب 2۸ بجر رد و دنام تولا رد هام شش درک فوت هکنانچ

 یمیمآ اب ریاع نکلب طقف کل :دوب دعا متسم :تاقو نا دم لاس کام تولاب وا سا

 قوف همهاسم «لاس كي» ریبعت سپ « تسا حفاو پاسح زا هکنانچ دوب دهاوخ هام ود

 «تسا شحاف طلخ عطف هک 2 اج۱ یبطب «لاس دنا» اما و -- «تسیا هداعلا
 ؛ هطقن یب : س ۱ ۸)

 « یراوت : س « هطقن یب ح(٩)
 اف و هدپ ینعی (۱۱) «اررازن هداز رسپ ینعی (۱۰)

۳ 

 اب سر

 ست

۱ 

 2۳م ی تو تشخیص سم لات تست اس کا

 تا اس



 قنیوج یادگناهج خیرات زا موس دلج ۴

 سبثر «بیذاکا نآ نیماضم عالم ه داد یاغیپ ناتسهق یلاماب صخث نآ

 هکه علف رب ةئاممخ و نیسمخ و عست هنس تعفلا وذ ()متشه و تسیب رظم

 فرحنم یربنم یدنتفگ (؟) دابانموم ارت دوب ناشداحما و یرفاک (۲)یاشنم

 هداهن تولاب وا حضتفم ماما كنانچه (۹داسف توجم فرصنم دادس فتا

 ۳در هک (۵) ام ار ها رب دشب اقا ربا و درک .بنضقت دوب *
 زا ماغیپ و تفر ربنم مود هياپ رب (۷نافاخ دمح و دناوخ رب ۲۷ دندوب

 ماغیپ تولاب نیزا شیپ رصنتسم (۸)هک هلمج نیرب درازگب نسح نابز
 و دشاب ۲ ینبلخ نانلخ نایمرد هعسوب ارلاعت یادخ هک ذوب هداتسزف

 حابص نسح نم هنیلخ و منم یادخ ةفیلخ زورما ,(0)یتنیلخ ارهنیلخ نآ

 مرصنتسم هک نم نامرف (۱) دننک وا تعباتم و (۱:)دنرب وا نامرف را تسا ۰
 منم نیمز یور رب یادخ ُهفیاخ موگی منسح هک نم زورما و «۲۱)دناهدرپ
 وا منا و (۱:)دنرب وا نامرف هک .دنیاب تمرفظم نیکر نیا نم هنیلخ و
 ۲۱۱) یاشفا دابانمم ناتسدحلم رب هک روا و ((۱۰)دنناد دوخ نید -

 ۳۳ میس

 نا مرح و ربنم نآ هیاپ رد مه تفر یواسم نیا ريرفت و ۱۱۳! یزاخم نيا
 تم میم مر

 نالهاج نا و «دندروخ اراکشا بارش و (۱ دندز بابر و گنچ (۱۲)عیج ,۰
 عن

 ۲ ق اذک (۲) « مشه بش : اد (تقه و تسیپ : ح (۱)

 « ۲ هیشاح ۲۰۳ صب عوجر (۲)
 رم نيم .ييص

 «لبق رطس ۷ هب عوجر (۵)  داتسرف : خسن بلاغ «سحب ق اذک (4)

 « یناقاخ : ز (۷) « دوب هداتسرف :لحدج )1

 ( هنیلخ : نیدج خسن )٩( « دنرادن ار «هک» ز ! ۸

 ۲ درب « دیاهدرب « دینک « دیرب : خسل بنلاع :: اف عصب ) ب۱ یف اذک (۱۰)

 « اشنا : م ل ی ج (۱۱) ۸۳ اخ هعیصب ) دیاد

 «یواحم :ز۱ «دساف طبقتت اب ای هطقن یب خسن بلاغ « مج ین اذک (0)

 . دوب نابچ : 4 «فّرع هه خسن یفاب «(دندز بایر و كح) ح ین اذک (۱۳-۱۲)

 . نابرطم 5 دوب ناج : د ؛دندز نادرو هک دوپ نان : سز ب۱ « دندزب بایر <

 ( دندرب نامرف ک دوب نادچ : یج ؛ دندزب نا 5 دون نانچ : مل ؛ دندرب



 ۳۳۹ دیما :گگرزب ]نم دی .یب ریون تاب ید

 نوچ# !ذه دعب و ؛دیما هگرزب نب دبح نب نسح هک یتشون نانچ هم

 یدوب (۳"قیوازت و (۱) ییراخ هه هک لاض لاج نآ لاعفا و لاوقا رگید
 4 لوضف رد (4) ءافتر ۱ 1 [وسح زر رم ۹ نر د كنانچ

 ۵ رب ای زیق زهاظ رد اروا كن اب و ارف نانچ خرصنب هاگ او

 نب رازن دالوا زا ماما رسپ و تسماما تفیتخ رد دناهتسناد ,دیما گرزب

 توعد ارنا هک (٩)یسالعب توعد رک هک ماگنه نآ ۱ رد كنانچ ؛رصنتسلا

 تساوخ تعانش ن تعاشا (1) زین اینا و داتسرفی ناتسهفب دن وخ تمايق

 ۱نادوف 0 ۳ سر تاچ لخت زا و ؛تسا هتنگ جرص رکذ نیا ریا درک

 2100هو هیطخ ؛ یدن دن اوخ رفظم سئر دوب ی تکلم نا ِ ۱ زد وا لو و

 دی ایزی سیف تفر رکذ مثفتام رد هک (۷)لصف و لج

 ۱ نابز رب و «دناوخ مدرم رب اجنآ ات داتسرف رنظم سیئرب یدنتفگ ۲۸ ناقاخ

 0م هطقن یی خسن ریاس «مج قف اذک(۱)

 و فرح هبه خسن ریاس «قوار : ۱ و « قوا ارت :ح یور زا یسایف طبقت (۲)

 ۷ ج۳ ها دبتک عوجر -- « قیرازت « قیوارب « قیراوب : دساف

 «نآ یاحص «ق» ید یفعب رد و «یی» خسن یفعب رد ؛د رد طقف « ک» (۲)

 ام را ف اید رتبت ز دخاسرا ف ایج رس تب ۱ یور زا ساق طاق ۱

 لقن رد تسا ناو باطم لصا توچ و « طولغم و فرم شیباک هبه خین ریاس
 و دیز وبا لاف ةوعَرلا برش هاقتژالا - «تسین رّوصتم تئاف اهنآ "هساف تانیصت
 ابرشنیف اهریغ دیربال و ةصاخ ةوغملا دیرب ها رهیظبف نیللاب توب لجرلا هلصا یعصالا
 لانملا ممجم) هریغ ذیرب وه و اّرما رهیظب نا بّرْشب « نبْللا نم لانی كاذ ف وم و ۱

 ؛ (وغر رد برعلا ناسل و ۸ ی

 زبس و خرس و دینس ملع راهچ تیاکح دوصقم اور دن « خشلا عیج ق اذک (۰)

 تك نادب هراشا ۲۲۱ ص رد هک دشاب درزو ِ

 « رب : خسن ریاس ح قف اذک (70)

 « قاقاخ :ز ۷ , ۰۱۱ س ۲۳۸ ص و ۱۰ س ۲۳1 صی عوجر 0



 ینیوج یاتگناهج خیرات زا مّوس دلج ۳۳۸

 ۱ رب رم زا دراو ان دازیاو ۱۳ ۳ زا بوق 30لوع ب لوبقم ات

 ۳ دروا رضاح | رموق و دنداهنب ناوخ و دراّزگب دیع زان تعکر ود و دما

 ۱ و اتم بابسا و قالم باخا روضح اب 7)دندزک و .دننکآ7) راطفا ات
 ۴ نازا و «تسدبع زورما تنگ و دایعا مسر رب طافن و برط راهظا

 . (۵مايق دیع ارناضمر مدنه ی وب تا و

 ۲ و 0 یددوک عولو ندروخ رخ زور نآ رد ناشیا رثکا و یدندناوخ

 ۰ نالوذخ نالوهج نآ زا رتشیب حاضتفا و كه نادب و یدندرکرهاظت اشام
 1 یدندوب ()التبم ناشیا نایم رد (*)تساقاب هک نانابلسم ةناعم و همغارم

 « یدنتسلوخ
 1 ۱۳۲ لا نم ین شا او
 1 ۵ لصف یا رد دوب تب لا کی حر

 * ینعا تسا یاد و تجج ماسا لبق ز 0 تساهدرک راهظا نانچ روکذم

۱ 
 هتنانیما گر زب ها ی وا و (۱۰)درفنم ترا را ماق

 3 اتشون ناونع و (۲۳اهروید (۱۲) یاهباتک و نوصح و عالق یاهرد رب هچ

 3 « ءاشنا : خسن "هینب  «س حب ق اذک (۱

 < طقف «دننک» یضعب و « طقف «دندرک» یضعب خسن ویاس اب 42 با قادگ ۲-۳

 ِ ۱۳:26 «تسا تمایق دیع زورما : ۱۰6 عماج «خشا عیج یف اذک (0)

 « تمایق ات : خسن ریاس ی « تمافان : ح یور زا یایق طیقت (۰)

 : اهعلطم ةديصق نم یبتلل ) ( (لعیم : هن) «خسُلا عیج یف اذک ()

 ماغللا ببع ام لشر شیع و * مادملا ر هی اما ذوق
 ( تریصب (یل >) یی :ح « لا رثکآ ق اذک ۸-۸

 هبطخ و لصف» ریبعت -- «دنرادن ارهفطاع واو خسن رثکا «حب یف اذک )٩(

 «دش دهاوخ رکذ رّرکم نیزا دعب
 ۱۱۵ ما ءدرفم : بی . 4 هظق 4 ح ی

 ۳ سفن و تقیقح رد ینعب )

 ( هبانک : س ۰ « (یاه هباخ انک >) لا ربکا یف اذک (۱0)

 «راوید : خسن یاب «سح قاذک (۷)



 تغاب هبطخ ءاگنا و ( یناسر تمايقب ارناشیا و هتفگگرب ناشیزا تعبرش

 دوب تافارخ قیفلت و روز و بذک هه نآ یناعم كنآ اب (۱) هک یبرع

 دناوخ رب دوب شّوشم تارابع و شحاف یاطخ و طقس و طلغ رثکا یشظانلا

 لالض لاهج زا ارکی و «تسناشیا مودعم ماما مولعم ان نخس هک سا نیاب
 0 ی رم هیاپ رن تئاد قوفد تری رع هک دوخ لاذرا ۲۲)ناعباتم

 تنگیم نارضاح اب یسرافب دومح ان ظافلا و دودرم تاهزت نآ هجرت ات دوب

 (دیما گرزب نب دمح نب نسح هک دوب نآ هبطخ نوضم «درکی ریرفت و
 و عیطم یوایند و ینید روما رد ام هعیش و « تسام یاد و تم و هنیاخ

 بت تام ام لوف وا لوق و دتناخ حوا عح و دنشاب وا عباتم

 ۱,۰ تر رد ارناشبا و درک ()تمهر نا و )٩( مهیاب اهاف انالوم هک

 و رورغ فیاطل و روز فراخز طمن نیزا و ؛دیناسر ادخب و دناوخ دوخ

 لفع رد ۸ و دوب لوهجم عرش رد ۵ هک هقدن خابف و (۸ هر (۷) عیاضف

 اما یا طق س 0 «دنرادن ار«هک» خسن قاب  «حز ب قف اذک (۱)

 « ءانیتسا نودب ًابیرفت لصف نیرد عضاوم موع رد (ذیموگرزب ) دسر :ح (0

 « دینادب : ۱ (4)

 دینک عوجر -- « طولغم و فرح هه خسن یقاب ( مف اهاف :م ( میس اهاف :ج (8)

 ( ییدزن نیاب « تحر» رارکتب خسّلا میج ف اذک 1 ؛ ۱۱ ةيشاح ۰+۱ صب

 « لاصم : خسن بلغا « خاصه : حب «م قاذک (0)

 یتسد رت و گنرین و هلیح و غورد ینعب هیجعم *اخ نوکس و مم حتب هر (۸)

 قرشمملا و یر دق و ةلبح ی ًالصوت قرفا راهظا ترا سورعلا» جات ف لاف « تسا
 نوچه» : دیک ۹ التط نخ تلاوت زین « «نابببصلا قیراخم نم راعتسم وهو ملا

 نایزرم رد و قشوارتوت یر < لالظ لاّهج نا لاعفا و لزیقا کد

 چه یقفای هنز اررام نيا رگآ افیرد تفگ یاسفا رام» : ۲۳۲۳ ص تسا نما همان
 یلامت و ۱ فو نایب بض ناف و یدشن یکم نب | زا هب ارایند ییراخ ماد یٍاولم 8

 ق ةقع و قیراخ یه و ةنخما وا هجرسلا ی ةدرَعشا» : ۲ ۰. یم دیگ بوللا راق 6

 ةعبيصا یا نیا ءاَّبطالا تاقبطب زین دییک عوجر) «« ما ةروص یف لطابلا ریوصت و دیلا

 «(1* س ۸ ص كلما ماظن همان تسایس و ۰۲۱ س ۱



 ینیوج یافگناهح خیرات زا مّوس دلج ۳۳

 یاپ هک ینادیم رد اس یاس فان و ناب و اب

 0 فالخ رب تشاد هلبق تمس یور كنانچ دنتخاسب یربنم تسا تولا

 اردوخ تایالو یلاها دیسر ناضمر مدفه نوچ و تسا مالسا لها نعاق

 نادیم ن 2 رد اع دوترف (۱) دوب رک رانحتسا تو اب و ید هک

 ۳ و زاس و خرس و فیپم نول راهچ زا دگرزب مع (1)راهچ « دن دش عمتج ه

 رب وا و دندرک بصن ربنم نکر راهچ رب دندوب هدرک بترم ارراک ن زا هک

 وا لالضا و وغاب هک ناگتنگرب زور ناکتفگرس نآ اب و تفر ربنم

 یدتقم كيدزن زا هک دون نانچ دندشی تراسخ و تواقش تهج هجوتم

 یک دا كيدزن هینخ رد دوب دوجوم ریغ دوقنم هک موهوم ماما ینعا موم ذم

 ةنعاق دیه رد هوا (9) لس و هبطخ (*) ناشیا ترابعب و تسا لیسر0

 لطاب بهذم تیضق رب فرعنم ربنم رس رب و «ناشیا دساف دقتعم
 و تهر رد :واشوا ماما هک ی نشرد 2 للصف دوخ (۷ فستعم

 محرت ارناشیا و ری زین ناشیرب و ۷ نایمالسا رب دوخ تفأر باوبا

 موسر و رازوآ و (۸راصا و تناوخ شیوخ هیزگ صاخ ناگدنب و هداتسرف

 هدنددب هدرک : خسن رثکا « ین اذک (۷)

 «راهچ و : س ح ()
 « تسا فالتخا خسن نیب ام ناولا یود لود هچرگ خسشلا رثکا ین اذک (0)

 «زبس و خرس و هایس و دیپس : ك ریو خرس و هاهس و دیبب ۱
 « ناشیا تاریبعت قبطب و ناثیا حالطصاب ینعی (*)

 - « () یبکیتب « قلبت « ی : طولغم و فرح هه خسن یقاب 7 حج ی اذک ) ی

 ؛ دش دهاوخ رکذ لصف نیمه رد "ررکم زین نیزا دعب < لص و هبطخد حالطصا

 « فّعتم : مل طج 0

 « (ناشفالسا .: ح) ناشفالسا : حد ب ۲۷(

 ۳۶  هراثآ . ک اب 3 ؛ رارصا : لّج تی ین اذک (۸)

 ی س )اس

 1 لقشا و تولا رضالا و «یرصا ۰ عضی و لیزتعلا ف و لیقشلا دهعلا رصالا

 « (ناسلر «راصا هعج



 18 دیما دگرزب نب دیح نب نسح تنطلس رکذ

 و نعط (!دشاب هتشاد نونظ نيا لاثما هک ارتعامج (۱) نیا و تشون

 رد تفت ماکحتسا و تابثا (9) و لاوقا () نیا ۳۷

 نایع رد ابن نآ تفو ییاغ ات.هک تخادرپ_تالاسر و دی ایت

 شردپ دوب لوغشم رخ برشب هیفخ رد نسح و ؛ تسرو((شم اهنیاط نآ

 ء و دونف تغلابم (۷) تلاح نا فانکتسا رد و درنشب همش (0تلاح نآ زا

 زا لایخ نآ ات تخاسی لیحما فیاطل تمهع نآ زا (0یضنت رد نسح
 )٩( خالسناب هک ناشیا تنایص و تناید ی عابتا و .تساخرب شردپ ریض

 روهظ تمالع ارروخ برش و روظح باکدرا :دندرب کا ؛دزن تعیرش راعش

 ی | عابتا و عایشا دش ردپ ماتم ماق و و

 ۱۰ تدایز دنتشادنبم ماما ۵ وا و دنتشاد وب هک یداقتعا ح وا

 تیک فن (۱۱) دّرفتم نوج و ۱ و ؛درکی تفلاپم و دام ۳ روت

 سولج لیاوا رد كلب رگ باتع و باتع نایذه ن ۱ قالطا رب | رموق

 نسح دهع زا هک اریالسا دعاوت و یرش موسر تفو رپچ ۱ یاجع

 11 درکی یربیغ و تشادی زیاج (۱۱۳) خسف و خسم یدندوف 3 مازتلا حابص

9 
 « دنتشاد ه«دندوب هتشاد « دنشاب هتشاد :خسن ریاس از و سشامسالا نت شاذک ()

 « نآ :ح (4) « دندرک : لاعز ج ب0

 «دنرادن ارواو ٌرکید هخسن جنپ و ۱ (۵)

 « اهیعس « اهتعنص « اهتعانص « اهعیانص : خسن ریاس « (اهتعلابم) ح یف ذ اذک (7)

 و ییدزن نیاب «تلاح» ادب تسا پیج -- « دنرادن ( ارمود «تلاح» طاد )۳0

 4 یضعب : خسن یقاب یا ؛س یف اذک (۸) « ینعم كيپ

 نا اب الومم هک «خالسنا» زا دعب «زا» لک نودب خا میچ یف اذک )٩(

 «ریفوت «ریقوت «رقوت : خسن یفاب_ «رفون :ب «س یفاذک (۱۰) . «دوشیم لامتسا
 ا ورفم  طاد بت « درفس : ۲۱۱۱
 « زی : دناهدوزفا حرز ب (۱0)

 «خسن و خسف : رگید یضعب ؛ خس و خسم : خس یفعب ج۲ ق اذک (۱۲)

۱ 

۱ 

4 

۱ 

۱ 
1 

1 

4 

۱ 1 
1 



 ینیوج یادگناهج خیرات زا مّوس دلج ۳۳۹

 ۱ تب نام رپ زا نرو هدف
 ودب هفیاط نآ تدارا «تسنیا تسا هداد تعو حایص نسح هک یاما هک

 نیا نوچ دمح شردپ « دنتسجی تعراسم وا تعباتم رد و دشی تدایز

 ردپ هعاق مارتلا رد (وا و دش فقاو مدرم نونظ رب ۲7و دینشب لاح
 و دوب (9) ددشتم مالسا راعش راهظا و ماماب توعد راک رد (8) تشحاو 6

 ارمدرم و درک خیل راکنا رسپ رب و تسناد (0 دعبتسم راک نآ دّقتم اروویش

 ماما ةاعد زا لب متسین ماما نم و تسنم رسپ نسح نيا تنگ و دروآ مچ

 ی و دشاب رفاک دراد قدصم و عوبس نخ نیا هک سکره و مایاد یکی
 )فدزپ راترک دز لا اریشرمپ تمانا هک اریوق بجوم نیرب و «نید

 هاجنپ و تسیود تبون كيب و دینادرگی (۷هلثم تابوقع و تابلاطم عاوناب
 3 هک رگید صخ هاجنپ و تسیود ۲ تشپ رب و تشکب توملا رب ارسفن

 ۰ حس

 ببس نیزآ . رک نوریب هعلق زا و (۱:)تسب دندوب موسوم (٩)مسا نبدب
 مر ِع مر

 لوصف تلاقم نا ۲۲زشابت و تلاوح نآ 7 ارت رد و دش ناساره ردپ ۱

 « دندوفیم « دندزکیم : خسن ریاس حد ۲ ین اذک (۱)

 « حابص نسح یعب (4) ح رد طقف «وا» (؟) دنرادن ارواو لیج۱ (0)

 نب دمح ینعی - « ذبتسم « دیشم «ددشم « ددستم : هیقب «خسن سجخ ی اذک (۰)

 ناشیا هریسب لمع و حاَبص نسح و دیما هگرزب دوخ ردپ هقیرط عابا رد دیما گرزب
 « دوب بلصتم و ددشتم مالسا تعیرش تعباتپ دقت و ماماب توعد رد

 «دعتسم : خسن رثکا «مب یف اذک 0
 « هلئم و : میز ۱ ۷)

 «بیشن رد : خسن رثکا هی شات ی "س یف اذک (۸)

 )٩( دنرادن خسن یقاب ؛ تمهت ۵ عماج طاد یف اذک «

 راد ی ۷ دان ساب ؛بشب :م ۱ یناذک (۱۰)

 هرذعام «راذعا «رذع: خسن ریاب «طزادب یناذک (۱۲)

 و و مش یا ام سرا اوت نا تست کا و



 ۲ ۳۲ دا از یا دو ی ح تدالپ یو

 ۱ دوخ ردپ مایا رد (۵)دنیامن یباجتا ناب (۳)ءاغ ان مدرم ()و ماوع (۱)دنیوگ

 ۱ نخ و ۲۱ یفرب و یتنگی توعد نآ ۱*)ناسحتساب و یدناریم هشيه دبح

 | «:05«دوب یراع ؛ویش نیزا نروچ شردپ و «یتنیرفی تدایز !رموق نآ یارآ

 زا دونی ۲ قّونتم یلاع وا بنج رد ۷ تاقپوزت و تاسیبلت نیدپ شرسپ

 ۱ ه تبغر وا تعب اتم "هاوع و تفرکی الاب تلایج یلما تلالض ببس نآ

 ۱ زوم

 یو ثنبیرف ینعی هناقحا لّوا رظن ینعی) تسا «هاتمح یلوال [ رظنلا» فورعم لثمب

 رظنو دون رظن دیدجت و رُکفت و یورت دیاب رومآ رد کنآ لثم زا دوصقم و تسا ساسا

 ۱ ار لیم تراخ یعنی کن ایم سا یاو و اطع ابا ما تا
 ناجم هک ۶ ءاقرخ» هات یاجم هدوب هدرک لقن دوخ هظفاح زا و هتشادن 1 ارهاظ

 زا ینادیم لابمالا عبج لیذب روکذم لبم یارب دیک عوجر «تسا هدروا تسا یفعم
 رق لاکنا هی زا و ی چای زا ال ٩۱۲ ص ۲ ج غاعیارف
 یا نام ترابع رد «اترقفا ٌرظن و «یرملا لیعما نیدلا فرش دراوش

 ۱ ین سا 0

 ۱ ؛ كاذ 0 ۳ دننام نفصو تای
 ۱ «و : دناهدوزفا ل ج (۱)

 ۱ «"حرد طقف واو (۲)
 «دنرادن خسن قاب «ماقاب :حز «ماعا : س «ارماقان : ط ؛د ق اذک 0
 ی: قنامدورفا م ل ی ج (۵)

 ۱ و خش اب + ناشخیش اب : خسن یفاب . « ناسحساب : س طب ق ادک
 : یاس ۵ « باش و خیش اب « ناش

 ۱ « قفو رب : خسن یضعب «قفرعب:ب « یمرب:۲ « سد ف اذک (0) ح ۱
 ۱ ۰ ۰ یوم بن تناموزت :عش یاب  «یمقاب طبع اب طرح «ب ق اذک 0 :
 ۱ قیوزتلا و» سورهلا جات ف لاف « تسا نیم و :هیرگ و عرفاق بایت و نییزت .ینعب 1
 1 ده و نسحم یا قوزم مالک و هتموم و هتنیز اذا *یشلا تقوز نیما و نیز 1

 ۱ ندودنآ یفعب هلک نیا لصا و «یبتنا <قوزم گوزم باتک اذم لاقی و اقبوزت هقوز ۱

 ۱ «تسا قییزب
 « درفتم « قّرفتم « قوفنم : خسن یقاب مطب ین اذک ۸



 ینیوج یانگناهج خیرات زا موس دلج ۳

 تشذگب ةئاوسح و نیس و میس هک لو عیبر )۳ ات تفری دندوب

 مور بلا ها و محلغ نا قاتل و
 و یر یی

 " دیما گرزب ردمحم نی نسح تدالو ۱
 كيدزن غولب ّنسب نوچ دوب ةلامح ین رفع هم قد نسح تدالو ه

 شیوخ فالسا و حابص نسح بهذم لیواقا ثحم و لیصحم سوه دیسر
 و دوم عبتت كين وا تامازلا و یابص ریش نآ رد ار توعد 0

 نزن تک و ظعاوپ ارتابلک عون نآ نوچ «تشگ عراب ن | ریرقت رد

 ۳ ۳بلق سرد نیس وب ید نادیوخ تاجر زا و دوب هعیمآ رد

 (٩قمتما مت 0 [هک] لّوا رظنب هک . نآ لاتما و (۷) ییاطوخ (۷یاهیخم ۰

 ثش : ح ()

 6( تتش ۰ »۴ و

 نی رپ لاوحا ید  اابآ-نیب وا دا ار ۲ قف اذک (0)

 نیب یقوافت كدنا اب) ملل یج «مالسا فیلاکت عفر و ردپ هاگیاج وا نتسن و

 «ندزک داحلا توعد و وا بهذم و تریس و دیما هگرزب نب دیحم نب نسح رکذ : (اآ

 «ناونع یاج ضایب س «(اذک»رگید عضوم : ز
 «نیمم و ثحم:خسن یقاب «(ءاب نودب تسا «نیس و ثغ» رتهب وز ب ق اذک (4)

 « تساف تانیرحت زا كلذ .هابشا و « نبیت و ثح : ای

 «لیوافا «تلاما «بلاقا «تلاقا : خسن یاب «لجب ق اذک (9

 «ارتاملک عون ۷ نوج» باوج شا یاطخ یاهنخس و» ٌهلح _س «یاهنخ و : ج ()

 4 لبق رظطس ود رد تسا

 «(!اذک یئاتخ : ای «یناطخ : خسن هینب سد ۱ ق انک (0)

 «دنرادن خسن یتاب «  یلوا رظنب :د «لوا رطن :سب «طر قف اذک ۸

 «افرخما ترطب «افرحما ترظن :خسن رياس «افرحما ةرطن : س « یسایق طیقتت )٩(

 هراشا فوم ضنرغآ هک تسنین کاخ ۰«هدساف تافیرحت زا کلذ هابشا و «تافرحما هرطب



 ۳۱ دیک نا نیم و تا رب تفعلس زد

 5 ربا تری رتیور سا لاکشا و ناتهب 9 هک تسرتخناو
 هم ۳ و هلبجما یف داد ناوت تبسن دوب تفأر ًاشنم و حفص (۱)عینم
 ِِح رد تلالض رس رب دیما گر زب «مدما ۳9

 نیثلث و نیتنثا ةنس نم 3 یداج منش و تسیب ات دوب هتسشن تلاهح
 ۱ : ِص ست

 ا ۰ ؛تشگ مرک وا هثج بطح زا خزود و دش مرن تکاله یاب رد ةئامسمح و

1 
 ال 0 " "

 ۲ < دوب هدرک دهع و اروا زور هسب تافو زا شیپ هک دبح وا رسپ
 ۴ ۳ ۱9 ی ی ی رخ

 ۱ تفاخ (*)كنانچ «درک وا تنس () عییشل قم, یع انءابا اندجو انآ ككنا

 دشرتسم رسپ لتف رب 9 0 هحاخ ۳ لتف رب شردپ ۳

 ۱۰ امدعب , دنداتسیاب 7۳ ی وا علع یضم

 و حالم دصف تیزع رب دوب هدرک اهبرح تازکب دوعسم ناطلس ۲۷ اب هک
 ۱ فعض ن زا رد ۸ و تثگ روجنر هآ ار رد ؛ درک تکرح دادغب زا ردب نوخ مافتنا

 ۱ (۸) و دنتفر وا هاگراب رد ةصفاغم ۲ نایئادف لیذاخم زا « دیسر ناهنصاب
 یسابع یانلخ زاب تقو نا زا و « دندرک نفد اروا اجنا ۵ و ؟دندز دراکب

 سم ست سس

 ۰ تمباتم رب دیما گرزب دمح و « دنتفگ بجنح قلخ زا و دندش ینتخ

 ۳ رد و دیشوکیم نآ دعاوف ماکحتسا رد شیوخ ردپ و حابص نسح بهذم
 / هدرک راهظا ناشیا هک ءویش نا رب مه عرش مازتلا و مالسا موسر تماقا 1 ۰ ِ ۳ 1 ی ۳

 « دنسم رد یقعی (۲)

 ۱ «رخالا :لج «یوالا:لب «(4ح ۲۰۱ صب عوجر) ةيدقلا خشا ف اذک (۲)

 ۱ -« عینشت : د ؛ صقان طبقتت اب خسن بلاغ «مج ب ف اذک () « ةرخالا : م ی

 ۱ ۰ ج۱ بار یاوساخو هیات. یی جو
 "حب رد طقف «اب» (1) «كنانچ و : س () ح
 8 ۱۳  1 تیم ۱

 ۱ «اروا : دناهدوزفا ح ب۱ ریغ خسن (۸) « یعمج : دناهدوزفا س م ) 1

 ((۲۸ :۱۱ رثألا نبا و ۱۸:ص باک داع) ٩۲۳ ٌهنس ناضمر ۲۱ ای ۲۵ رد ۱ )٩(

/ 
1 



 ییوج یادگناهج ٌرات زا مّوس دلج ۳۲

 و نایادف نیعالم زا یتعاج تسشنرب 1 لابفتساب ناطلس «داتسرف

 د ةصفافم و دنتشاد هاگن ءاپس و رکشل زا هاگرد ()ٌرلخ تصرف نحالم

 هنس نعتلا یذ ه دنه رد دندز دراک ار نینمولا ریما و لات و هاگراب

 مظع ییزعل و دوم اهعزج د وعسم نراطلس ةئایسمح و نبرشع و حسن

 رفد هغارن نوردنا رد اروا و درک تسافا دیاب نیبناج قیال كنانچ

 ارلاح نیا ای رجنس تلو ِ ناهاوخدب و نارظن هاتوک ز ۹ ی ((۲)دندرک

 نسح ةبکلا "بر و نومجنملا ناف )٩(( دندرکی تیسل )۰ اش دن

 او وب اف را هاطاس 0 تب

 اک تسا ناوخ نارق شقنرب نآ و) تسا دحاو صخ ایوگ دمتعم و لوسر زا دوصتم
 نینچ ترابع لصا ارهاظ و «(۱۲ : ۱۱ ریثلا نيا ی

 و | مالعاب و» : هدوب

 خاستتس تسا و لقن رد سپس و ««داتسرف دوعس .ناطلس كيدزن (تلاسرب ینعی) لوتر

 « تسا هداد یور تاملک یضعب رد یریخأت و مدقت

 « تولخ : نیدج خسن (۱)

 «ةغارم لها هند یتح یقب و» « درک نفد : خسن 73 «حزد ق 0

 ((۱۳: ۱۱ ریثالا نيار

 بیاغ عج ريض عاجرا یارب تسا یدهاش -- « یوپ : س «خسن رشع ف اذک ()

 یارب یریاظن لا امدق تارابع رد و « هیلاح مسرب [میظعت (رجنس ناطلسب یعی) درنب

 ینعم مهوتب دشاب «تلود» هب عجار عج ریض هک زی تسا نکم و « مرادن رطاخت نآ
 2 موسرم یسیلگنا نابز رد هکنانج هکاح تعیه نم لک ارد عج

 تا ماگ داد دیادیم رضتد ناطاس كي رحتب 9 لعق هک یاسک هلج زا (؛)

 ام و هلتقل ةيتطابلا ربس رجنس نا لاوحالا یارقپ فرعف» : ۱۷۸ص هیقوجلس یرات رد

 ؛« هلعف نم هیلع مدقا ام عظفا و منشا
 « *اقب : خسن قاب «یناس :ح «یاف :۲ «سمجب قف اذک (0)

 « تقباسم :ح «(+ س ۱۰۱ ص و « ۱1 ۰۷۳ صب عوجر) تعیاشم : 3 ج (1)

 «یفدح : هیقب «ملز ج ی اذک ()



 ۳۹ دیار

 تا شش ثداح نالذخ ۱ تن هک (۱)یلاقتا و ییارج زا هانپ ناقج

 ۳ و دنک رافختسا تار (8) تارداب زا وا دیاف لی حنص ساعلا

 ی نیرد هک فصاوع یاهداب بوبه و فلتخ قعاوص ثودح

 ۳ تسا مش عفاو ۳ رگ نوا تمساب )و تسا هر ههاشم

 3 قیالخ و اهرکشل شوش نیزا هک مشی دنای نا قاو مادیم هثداح نیا عوفو

 ؛درش ضرف نیع و دناد بجاو راک نیا قالت هّلا هّلا دنوش برطضم

 ناوتی لالدتسا رصتم ناطلس یدافتعا كاب و یرت ارخ ام نیزا

 زا .دعب و تفر نینمّولا ریما تر نامرف لات ی ۳

 ۱: ی رذ و تشادرب نیمولا ربما هیياع ارم کلر دوم نا

 ریمآ نوج ؛دوب هدز ناطلس هک وا هدرپازسب ات تفریم هدایپ وا نت

 رب ۳ باّون ماقم و با عضوم رد ناطاس دش نکتم تخت رب نینمزولا
 ارمین ریما هک داتسرف لوسر رگید راب رجنس ناطلس و «دایسیاب ۲۸ یاب
 هک بیت و دادعتسا باب نا زد دشاب هسیدنا مالسلا راد تیر ۵

 ع164)ناطلس لوضت لاح نیا مالعاب و دک هتخاس ۵ تاب یرضح نانج قیال

 ۱! دوعسم ناطلس كيدزن ()اریدمتعم دوب نیرتگرزب نابّرقم هلج زا هک رجنس

 لاقثأالا و» - «فّرحم هه خدن یفاب « صقان طیقت اب د ب۱ «ز ف اذک (۱)
 «مماتآ یا مهل انا 7 عم ۳۹1 و میلاتتآ ۳ لاعت هل وق هنم و بوت لا

 1 7 « (سورعلا جات)

 «تاردان : خسن یقاب ب دطقن نودب س جا 0

 فی اف جم خسن یقاب «(نآ یاج) ی : ح 3 «دیدچ حالصاب ب رد طقف و او (4)

 ( دیدجح حالصاب ب برد طقف «رب» ۷ نو بد

 «باّوب : خن یفاب «لّجَبا ق اذک 0
 «دنرادن خسن یقاب «  حد ب ق اذک (۸) 1

 زا اریدمتعم رجنس ناطلس لوسر هک تسنیا ترابع رهاظ  «ٍخشا میج ی اذک : )٩(
 هک دیایمرب نینچ دعب مالک قایس زا دو « داتسرف دوعسم ناطاس دزن دوخ بناچ ۱

 - و عج تا

 تر و ی و یی ۳۷ ۳2۳۳۳۳۳۳ و مت ها هر تو

 تع ا ۳ سو وتو



 و

 ینیوج یاگناهج خرات زا مّوس دلج ۳۱۸

 بناج نآ زا دوعسم ناطاس دیسر ناده كيدزن نوچ «) هوبنا ()رکشل

 رب درک یهاج داد را .دنآ پی اب
 فا مار هفت ط وف تبص یراق دیندش مضنم ! ناطلس

 ته فاتصم (دندرب هک دندق نآ ()تعض ناطلس ن 7
 نیس

 زار تماق ی سن و جا اطلس تسک رد دهها دفرتسلا ۵

 دنناسرن یا ارنیرفا چیه وا رکشل ات دومرف دوعسم ناطلس «دنتفْگب اروا

 تدایز سفن جنپ تصاخه نیرد نیبناج زا و «دنیان تعانق تراغو لاب و

 اد سری هم رد روا ناترا دره درعسم ناطاس رپ دشت فلت

 و تفرب هغارب ات )وا ()بحاصم و درک نینمّولا ربما تمرح مازتلا

 ۱ یا دات ری نا شم نت یک لا یا

 فصاوع یاهداب و تشک فدارتم و رتاوتم یعاوص و لزالز اهزور نآ

 لمح لاح نیا غوقو رب ارنا قیالخ تمام و تفرگ بوشآ رد ارناهج
 تشون یبوتکم دوعسم ناطاسب و داتسرف نالوسر رجنس ناطلس ؛ دندرکی

 دوش ملطم روشنم نیر, نروج دوعسم نیدلا ثایغ دنزرف كنا نوضم

 هاگراب گلاخ ندیسوب )زا دعت و دور نینمّولا ریما تم دل لاح رد ۰

 «دمایپ : دناهدوززفا کل ی درک وا ۲ افق مو 9 ۲(

 یکم ۲ « رکشلاب : سل چ (0)

 ( دوعسم : دنا هدوزفا ل ج (۵

 « فعاضم : جخسن یضعب )0)

 0 ( می :ح ّ تسیحاصم ۳ )10

 ۳ دنرادن عن قاب «نیتمیلا ربما : نآ یاجم طد « سرب رد طقف «واد 0

 : هدوزفا «یک» زا لبق ح « دبدج طقم تسا کف رد طقف تابلک نیا (-۸)

 ۱۱ « رجنس ناطلس

 « نیزا دعبو : ی مز ب0



 ۳۱۷ دیما گرزب ابک تنلعاس رکذ

 راه فرج انش ْلع هک نآ یانب و تشادیم كولسم اریّیص كولسو نعاق
 (عالق (۱رد دوب رجنس ناطاس تلود دهع نوچ و «درکی کحتسم دوب

 ریما نایم دمع نآ رد و «دومین دج یسک ناشیا عاقب مده و عالق
 دوخ مع تباینب هک قوجلتت دوعسم ناطلس نایم و هاب .دشرتبلا نیسلآ

 ؛()ببس «دوب یتشفانم دوب ناجیبرذآ و ناّژا و قارع عاح رجنس ناطلس
 هک یناطلس رکذ هفیلخ مان زا دعب هبطخ رد دادغب رد مایا نا رد كنا

 رب ")و !* دوب هدوب هبوب لا راگزور رد كنانچ یدندرک یدوب بلاغ

 عحتسم وا ريض رد دادفب دصق () تیزع تفرین دوعسم ناطلس رکذ ربانم
 اب دیان عسد شیپ ورب ات تساوخ نیمزلآ ریما هقاب دشرتساا تک

 نسح تافو لبق رطس دنچ رد فلوم حیرصتب یفرط زا هچ لاس تسیب هن هدوب یرسک

 رد وه جرصتب زای رگید فرط زا و «تسا هدوب ٩۱۸ هتس رخالا عییر ۱ رد حامص

 وح نا تب هلصاف و ۶۲۲ هنس لوالا یداج ۳۱ رد دما دگرزبب تاقو ۱۳۱ م

 تسب هلن تدسا زور تسب و هام ود و لاس هدراهج تسرد 6تا مم او جرات

 ۲ ج زا + هزج ریلا بیخ و 1 ص هیزگ خرات رد طابنتسا نیا رب هوالعو « لاس

 تسیب و هام ود و لاس هدراهج اردیما دگرزب تمهوکح یرالف وضاو اجبرص 1 ص

 هبیش و قدی الضا < اس تسف_ردوب ظلف رد قزاب «دناه و طرف

 نا دیشب 401 قیرج هک اهل با بیک نام دات ول نیا ات

 یی رخ اف خاسن زا و تسا هدرب دزیون شنا دو نا زا ودره

 رد و : م ج۱ (۱)
 ۷ ح ۱۰۲ صب دیک عوجر - « عالقنا : ملّح «خشا رثکا ف اذک (۲)

 « بیسب : ل ز ج پ (0)

 لامتسا -«دنرادن طاد « هدوب مر 3 و ف «خسن عبس ف اذک (4)

 ایل والا کت رد اصوصخم و.امدق تارابع رد ندوب زا دیعب یفام ینعی «دوب هدوب»

 ( تا عباش زیاهسب راطع جیم

 « دنرادن خسن قاب «سزرد طقف ولو (0)
 بیس» باوج « دادغب دصف تیزع» هلو بب « دنرادن ار« تبزع» طاد ()

 « لبق رطس هس رد تسا «ماّیا نآ رد کن
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 ینیوج یاگناهج غیرات زا مّوس دلج ۳۱1

 ۰ تک هما اس یارخ ارد تاقما قاب و..ذغ یازس

 یباص زا كنانچ لوغشم تکلم روما رییدت و شیوخ تعدب نخ ریرقت
 وا لاغتشا لاح ز زا هک یج یتسود اب یجات خیرات فیلأت تقوباک لک کی ياکح

 ۴ الا تار رم «(۱)اهقمنآ لیطاابآ و اهقنل ۹ لا بیژاک  ب تنگ درک لاو«

 ار ترابع نیا هک (لالع نی مهاربا) یباص لاح هچرت زد کا یاب دیک عوجر (۱)

 ی اهقتلا بیک و اهقمنا لطابا : ادکه تا هد لقا اینیا نیرت یکپ

 «تسا طولفم و فّرحم شیپ. اک دعب عارصم و هلج ني ۱ خسن بلغا

 ۱۵ اسم ییعم عاق یرعب لا نب هّلا دبع زا یی زا تسا یارصم (۲)

 ی بولقلا راغ یف یلاعلا هرکذ و رم ها یاسر ماه لور

 دوش عوجر «ةفارخ تیذح» لصا یارب و ((۱۰۲ ص «رصم عبط) بوسلا و فاضلا

 ا ج یشیرش زا یریرح تاماقم حرشب و « هلمهم *اح بایرد ینادیم لاثمالا عیجم

 هم ح هتسا زوک قم اجغا رد لعم نیا لضا صوصخ رد ین راببب لیمق هک ۲

 یرابدور دیما كرزب ینارمکح رکذ» + رارقنیا زا دراد یلفتسم ناونع م م رد هلج نیزآ

 « تسین دوجوم ناونع نیا نوید + هخسن چیه رد و « < ها امهمل شرسپ و دحلم

 « درادن ار«نوچ» د « نوچ و : خسن بلا رق لر ف اذک 0

 «رکید اعتر اب :ط  «(رکید یبامعر اب :ح «زکید اقفر ۷: ۲) حا ین اذک 4)

 ۳ * کی یاهظ ابد «ریدافراو رب ۶ یقاس رایج «کنخ اهمرات - نم
 ؛وا یاج رب زاب : می هوا یاچ زای : لج «ماقم نا رد رکید

 «دنرادن ارهملک نیا خسن قاب «تسن : لیج «م ین اذک (0)
 (لاس تسب : ب . ۰۸۹۵ راوتلا عسماج یف ضیا انکو «طزد ین اذک

 ۱ ۳ تبع هب : تی و زا تی لا بت

 ۳ اب کیا دوجراب «لاس بسید هک - «دنرادن ارهلک ود نی ۱م ل یج

 تسا دوجوم مر اوتلا عماج رد ننچهو ایگناهج هیدق خسن بلغا رد تئارق فالتخا

 تسا نیب یاطخ و شحاف طلغ هملک نیا ههبش قدا نودب و نیقب و مطق وحنب كاذعم

 دو لاس هدراهچ فوم دوخ هلج زا و نیخزوم قانثاب دیما هگرزب تنطلس تّدم هکاریز



 ۳۱۵ نیدج توعد و حابص نسحرکذ

 هدوسا ناطلس دهع رد هصنلا ؛۲۱)تفرگ لالدتسا ناطاس یلط تمالس و
 نام هتس رخ عیبر هام رد ن راطاس زد منم

 دناوخم اردیما گرزب و داتسرف 7)رسملب سک و دش روجنر ةئامخ و [:]رثع
 تسار تسد رب ار"۲)یاتسدرا یلع وبا رادهد و ؛درک نیبعن شروخ یاج و

 "۲ مدا نسح و درک ودب تلاوح (*صیصختب ناوید توعد و

 رد دوب شیچ بحاص هک اررفعج اب اک و پچ تسد رس ارا )ینارصق

 قافتاب دیا شبوخ كلم رس اب ماما هک یتقوب ات درک تیصو ۲۸و «(شیپ

 ۲۷ مثش هبنش راهچ بش نسح و «دنزاسم راک راهچ ره باوصتسا و

 نسح و «تفاتش هرفس و هّلا ران یا ةئامسحخ و [ة]رشع نان هنس رخ عییر

 و
 نآ زا و دماین رب هعلق نا زا تقو چیه تفرب ایند زا هک لاس جنپ

 ماب رب تمب ون ود و كدماین نوریب شب توت ود دوب وا گیاقم ی

 2 دوش عوجر ؛ «مفرگ» ینعی « بیاغ اب رها خسنلا عیج قف انک (۱)

 وه ص۲ ج

 بلغا سلب: «(مم دیدشت و حتف و مال خب مل طیضب) س ف اذک ()

 ؛رخلب 2 زی
 ۱ «دنرادن ارهملک نیا ط د (0)
 ۱ رظنب «صیصختب توعد ناوید و» «صقان ای لماک طبقنت اب خسن نام ف اذک 4)

 و: ح ؛ دومرف تلاوح صیصخت ناوید و توعد و : ب + « (1) دیایم رتبساتم ایوک

 ودب صیصخت ناوید توعد و : ۸۸8 عماج کر یا تل اوح صیصح ناوید و 2

 ودپ ناوید و توعد و: ّط « درک صیصخت ودب ناوید توعد و : ۳ « درک تل

 بوک
 «دنرادن مد « یمدا : ح (۰)

 ((۱اذک) ینارصن : هل ط « ینارصم : ح 0

 «صقان طبقت اب خسن قاب «مط ف اذک
 1 تییرمت + ننترما نیت ی نیما تن

 ۱ ؛دنرادن ارواو س ی حد ب۱ (۸)

 ۵ ی سحر ی ریسه یونس

۲( ۳ 

 )٩( دنرادن هملک دنچ : و ٍمم و تسیپ : سحز ب ملك یجا ف اذک « ۳ رسم رييس

 تست یسوسخ+ تق»



 ییوج یاگناهج خیرات زا موس دلج ۳

 یاع ار کت (۲)نامداخ زا و (۱) یدندرکیم ییغلا ظنح ناطلس شیپ رد ات

 دوب هتفخ تسم ناطلس اد یک روح اف داتسرفپ یدراک و )٩( ینیرفب ریطخ

 دراک و تگ ادیب ناطلس نوچ « دندناشن نیمز رد ٌتضن شه رد اردراک

 ایایشاپ ) تسبون یک زب تمجع نیا نوچ و دش كاسیدنا نا را دیدب
 هن رکا هک داد مانیپ و داتسرف لوسر مابص نسح «دومرف تراثا نآ «

 رد نم رد. شف رد هک اردراک نآ یدوب رخ تدارا ناطاسب

 ادب و دیسرتب ناطلس ؛یدندرک راوتسا ۲۷ مرن هنیس رد )٩( دن دناشنیم

 عفد زا ناطلس هیوم نیدب كنا ضرغ . دش لیام ناشیا حلصب بیس
 جارخ زا و تفرگ قرت ناشیا راک وا راگزور ف ورک لوکن ۷ ناشیا

 راردا رانید رازه هس دوب بوسنم ناشی دب ۲۸ شوق تیحات رد هک كالما ۰

 نیعم ارناشیا ۱:)ماپ (*و هقردب لیبس رب موکدرک یاپ رد و دومرف

 زا مسر نآ نونکا ات و دنتفرگی لیبسلا ءانیا زا یجاب دنا ات (۱۱)درک
 قاب هکروشنم دنچ ناذبا ٌةناخیانک رد یرجنس ریشانم زا و 6۱۳۱« تسنآ

 ضاغا و اضغا روفو رب نآ زا و مدید ناشیا دامحا و تلاعساب دوب تنام ۵

 هفدگی تر (ا)

 زا ع هوجزفا ار

 «تسا طقاس نیدج خسن بلغا زا اجنیا ات قباس رطس ءادتپا زا (۲)

 «تسپ تست او ::سا « تسیاب یق : ح (4)
 متن نی صحت

 « دندناشن : یطد « دناشتیم : ح (0)

 « دنرادن ار«ناشیا» م لی ج ۱ (۷)

 4 سموف : ب . « سموق : س (۸)
 )٩( دنرادن ارواو حد (دیدج حالصاب) ب «

 «راب : ل «یجاب : دیدج ححصتب ب « خشلا رثکآ ق اذک (۱۰)
 زاجم» و «داد تصخر» و «داد هزاجا» ینعب ارهاظ اجنیا رد «درک تیعم» (۱۱)

 ؟یسدنام مس نا : نم (10) ؛تسا نش لاعتسا كلذ وحن و «دوم

 سد سس ی ساقی رفت تک یا ی تو ی

 ح

1 

1 



 ۳۳ ۷۱۲۱۲۳۳۹ ۹9 ۳۳ 1۳ و ۷۱ ۰۱۳ و 4 و

 ۳۱ .نیدج توغد و حاَبص نسح رکذ

 ترثک اب لنز ۲! پبس نادب ات ۲۷و یمسد رک .رادقم لازا لزا رد نا

 نیا حتف هک تسنآ نآ | دب لیلد و ددرگن سیم هتبلا ثّدع و هنلا و یوق

 طمونم :نااق وکنم ناهج هاشداب تلود روهظب عاقب نیا لاصبتسا و عالف

 هک طوبضم وکالوه یتیگ هاشداپ وا ردارب تکرخ و تک تّوقب و دوب

 2 و نشو هتنه رد (؟)انمأر و ًالصا !رناشیا عابر و نکاما تمامنت تقیقحم
 ی

 بتع رب نآ حرش كنانچ تفرگ اهلفاس اپیلاع العج کح و درک (*) الاب

 (دیسرین تحالم راک كرادتب رجنس ناطلس هداز ردارب تمصاخم (*)دیا ی

 ككرادتب تفرگ رارف كلم نوچ اررجنس ناطلس و ؛ دنتفای تّوف هراب 0رگید
 و دوب مان تعصاخت اطاس و داتسرف ناتسهنب رکشل ادتبا تعامج نآ راک
 ۲ «داتفایم لویف ی داتسرفی ترالوسر تیگاضت (۸) یک رب د حابص نسح

 تفیرفب دیاصم عاوناب ارناطلس ۲۱:)صاوخ زا *یتعاج حابص نیم
 مس نيم سن ييت ..يي

 (ادنرادن ۹ ساز ب۱ ی 9

 ی اه و روا نیل ی ست :ح «خسن رشع یف اذک (1)

 و تفو و عفوم ای دح و تیاهن و تیاغ ینعم رد هک تسنیا لنم اجنیا رد «ببس»

 ۱ «تسا هش لاعتسا كلذ وحن و لجا

 حج رد طقف «اسار و» (0)

 «ربز و ریز :س ؛الاب ریز : ج ب 4)
 (۷ ح ۲۱۳ صب عوجر - «تهجم نوچ و: هدوزفا دیدج طخم ب « نوچ :هدوزفا س(*)
 رب نانچ ترابع قایس زا - «« دنرادن ارهلچ لا ط د « خسن رشع یف اذک ()

 عقوم» و «دادین لاجم» و «دادین تصرف» یفعع ۳ اینا رد گیرد 3۵

 رجنس نالطاس هداز ردارب تصاخن زا دوصقم و «تسا هش لاعتسا كلذ وحن و «دادیفن

 ع اب ردپ تافو زا دعب هاشکلم نب دبح نب دوبحم ناطلس هک تا یاهجزاتت و ابتفل اف

 « "تسا روکذم الّصنم ٌجراوت بتک رد هکنانج دوم راهظا رجنس ناطلس دوخ

 (گید و : ی (0)

 داهتجالا و دصقلا یرحتلا و» -- « هطقن نودب خسن بلغا 1 س مگ ی ین اذک (۸)

 «(ناسل) ی یا ادمر اوگحت و هلوف و بلطلا یف
 و

 دخ : م (۱۰) ز : م لی ج ()



 ناشیا یاهملق رد و «دمآ نوربب رابدور زا رکشل (دش زجاع راک نآ زا
 ارنادنزرف و نانز بیس نبیدب دش هایگ زا توق كنانچ دوب ظع ییالغ

 هوکدرگ اب ارشیوخ نارتخد و نز زین وا و دنداتسرفی یعضوم رپب
 اهلغ و دمای رابدورب رتاوتم رکشل لنصتم لاس (۲)تشه تدم و «داتسرف

 تفیف و توق هک دنتسنادب نوج دندرکی هرظانم نییناج و درکی فلت ه

 دز ار()رگریش نیکتشون كباتا ةئاسمح و [:]رشع یدحا هنس لّوا رد دنام

 0 وا نیزا دعب هک دومرف و درک ریما اهرکشل

 ۱ قیناجم و دنتفرگ راصح رد ارتولا لّو0 عیبر مدزاي و ارا*)رسیل رفص

 كيدزن هک نیا را یک رد دند 5 ی ین یگزچب و )٩ دنداپنپ

 دیسر ربخ دنناهرب ناشيا یابنتف زا ارقلخ و دنناتسب ۹ هک دنا را

 دنتنگ هنگا رپ اهرکشل « دش هتشذگ ناهنصا رد هاثکلم ()دنحم ناطلس هک

 هدرک حج رکشل هک هحلسا و برح تالا واریاخذ و دندنام ننز ناشیا و
 ره و یتی اریلود ره (۷ نوج «دندیشک دوخ عالقب ناشیا دوب

 تقو و دح شیوخ تردق و مع لات اطاعت تح هک تسا ۱ یتیاهغ اریراک 0

 لامش هخاش زا تسا ترابع تسا مولعم هکنانچ تولا دور و « تسا ذوخ ام دور نیم

 «دتسا نانلاط دور یا نیجهاف ب دورهاش هناع دور گر زب هخاع ون زا

 «دناهدوزفا یواو «رکشل» زا لبق لز ۲ -«دندش :خسن یفاب ۲«  یف اذک(۱)
 « تسیپ : ح « تشه تفه : د۰ « تفه : ط (۲)

 و دوب هبقوجلس ته .*ارما زا رنگها فورعم نیکتشون نه «رکریش :۱ (۲)

 نب دومحم ناطلس ریز و یداباسنا ینیرگرد لع نب رصان مساقلا وبا نامرنب ٩۴ ٌهنس رد
 ((۲۸۵۶ ۰ ۶# ۰ ۳ ثداوح رد ریثالا نبا) « دیسر لتقب هافکلما نم دی

 ی در خسن بلغا «(رسمل 7 میم دف بیم اذک

 یر اظقس 4 هرس ی

 ؛ دوشیم ما اجنیا تسا ۱۰ س ۱۳۰ ص رد نا یادجا و تسا هعسن نا رد هک

 هلج رهاظ «نوج» نیا باوج (۷) « نب : دنا هدوزفا : سح ج ()

 « دعب رطس ٩ رد تسا «خیا رجنس ناطلس هداز ردارب تصاختد
 ۲۳ ۴ لا ۹



 ۳ ۳ ب0

 ات نان ین اسب

 ۲۱ نیدج توعد و حابص نسح رکذ

 تاروع نیا توعد تهجم نوچ هک وب رثظم سئرب و داتسرف «وکدرگب
 زاب تفو نا زا و دهدب اشیا دبال ام )نا ۲۱ هرجاب دنسبیر گود

 نوچ و ؛یدنتشادن دوخ كيدزنب نز یمشتحم تقو رد ناشیا نامشتحم
 :ادکم (4) ربیع ناطاس نآ مُم و عفدب تک یداعم (۲)یایص هءالیتسا

 ۰ (٩نا رس رب اركللا ماظن نب دجا 6 كلما ماظن و درک عمج اهرکشل
 رانک نخ تا كيدزن هک (۸) دنواتسا و تولا رادم رند (۷) داتسرفب

 نوچ «دندرک فلت ناشیا یاهّلغ و دندرک گنج اضذمزو تشادب )٩( جیدنا

 «ترجاب : خسن بلغا «۱ ق اذک (۱)
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 ؛ (و توق >) و توف : هدوزفا ح (۲)

 رب «حاابص نسح : لّج «ماّبص : س میزا 2 ف اذک (0)

 « نب : دناهدوزفا م حج (4)

 عوجر - «درادن ح « نیا ماظن : ملیج «4یسطزدا ف اذک (۵)

 : یاهیا رس زی + طاد () 2 ناب ا ۲۰7 صب دیک

 «لاس نیه ثداوح رد ربثألا نباب دینک عوجر « هس و دصناپ هنس رد (۷)
 :ز :دنواتما : 4  «دنواسا: میج  هدنوابنا: سا «ح قاذک 0

 بیک زا كيبيم رد دنواعسا زا یرکذ - ؛دنوایب: ل «دندایسیا : طو « دندابنا

 و «متفاین مشاد سرتسد نادب هک دیدج قنارفج و مدق كلام و كلاسم و خیراوت

 نم هجوجیبب سپ فو هدوب تولبا كيدزن عضوم نیا تا و مالک خیرص هکنانچ

 فانی و دنوامد دودح رد هدوب هعلق هک (دنوانوتسا) دنوانتسآ اپ ارنآ دیابن هوجولا

 دودح رد هاکلم نب دبحم ناطلس نبه رکاسع طسوتب زین ناو هینطاب غالق زا زین نآ

 عوجر) « تسنا موم ک هخسن هکنانچ دوم هابنشا دیدرگ حتف و هرصاحش تاونس نیه
 ج 344 ثداوح رد ریثالا نبا و « «دنوانوتسا» نراوتع رد نادلبلا مجعک دیک

 ((۲4۳ ۲۲۱ + ص نوارب هجرت رایدفسا نبا را و ۲۳ ۰

 )٩( جدا : ج «حدنا : ل « دما: سز ۱ « عیدنا : هل ی م ی اذک (

 یک نون در و فلا حتفب تسا جدنآ دور دوصتم - « دنرادن حد و

 ینعی مسا نیمهب زین نوکآ و تّوملآ دور عورف زا یی هک مج یادوح و هم لاق

 مان زا تشذگ ۱۹۳ ص رد هک دونرجرننآ .هیحان مانو « تسا موسوم «دور دن»



 ینیوج یانگناهج خرات زا مّوس دلج ۳

 دنش فقام لاح رب هک لاس كي زا دعب ات ؛دندرک لتق ار(۱)یدنوابند
 راک دایئب (؟)حابص نسح نوچ و «درک لتف (۲)یشاد هک یرسپ اب اریولع

 رد دوب هداهن (؟رکنم یهن و فورعم رما و جا و "۲)سومان و

 را کلام رد سک چیه دوب درکاتم تولا رد هک لاس )٩( جنپ و ی تدم

 هدز یان هعلق رب یصنعت هک یّدحم ات تخیرن مخ رد و دز و ازش اراکشا ه

 تشاد ْرگید یرسپ و «دادن هار هعلق رب راب رگید و درک نوریب روا دوب

 لتق و «دنتفکب اروا ات دومرف و ندروخ بارشب اروا مان دبحم

 ارینک (وا تافو زا دمب هک درکی لح نآ رب ارنتشیوخ رسپ ودره

 ؛هتشاد نا دوصتم و تسدرک (۷ناشیا یارب توعد وا هک دینین لایخ

 اد هد اب ارنز (هرضاحم تضوب هک فر کیف سومان نیا قفاوم ۷:

 و نیسح اندیس» : ۸۲۵ عراوتلا ماج یف ضیا اذک و مطد ف اعرص اذک (۱۱)

 اف طلغ نا و «دنرادن ارهنطاع. وام :ن ۱ ««دنتشک دومرفب اردجا

 ۳ اب هد نامرف حابص نسح نت دوصقم هج ارهاظ تسا

 رغایم هک یدنوامد دجا اب دوب قیاق | نیسح لب كيرحتب مهتم هک ارحایص نیسح

 « دنرادن ارهلج لصا لی ج - «دندروآ لدقب صاصتب ارودره دوب

 «نیسح : طد «۸۲« راولا مماج یف اضیا اذک و «س مه حزا قف اذک (۱۳)
|۳۳ 

 6 هیشاح 1 ؟ صب عوجر - « دنرادن ارهلج لصا لءع ج

 « یدنوامد : نیدج خسن (۱)

 کج رپ ابد 6م ره ق ادک
 ۱ «خسلا عیج ق اذک (4) 1 سوهان داینب : : خش ننلخا ۲ ین ۱3 (؟یت)

 تسا هزورم | حلطصم هکنأنچ «رکنم زا یهن و فورعب رمآ» هن

 4 تشه و یم : 0 « چنپ و تسیپ : 4 « خسن رشع یف اذک (0)

 « دنرادن ار«وا» خسن یضعب (0)

 « ناشیرپ : ای «ناشیرب : خسن قاب « ناشیذب :ح ۵
 « دنرادن ارواو ملی جا )۸(

 ودلم یب دم ناطلس رکاسع طسوتب لاس تشه تذه رد تولا هرصاح ینمی )٩(

 « دون دهوخ جیرطت هرقف نیدپ ۲۱۱-۲۱۲ هحفص رد هکنانچ



 ۳ نب دج توعد و حابص نسح رکذ

 ارحابص نسح و 0۳! دماین بیشب ۲۲) دن اوخم اروا هک یتقوب ات دوب یا هعلق

 دیز دوب یئولع توما هعلق رد و یدک نیس داتسا ۳ دوب رسب ود

 راک هک هدروا کكيدزن و دوب ۴# دونم توعد رس رد یدنتنگ (*) نسح

 * دوب ناتسهف یاد هک ۱ر()ینیاف نیسح ادتبا و دوش کم وا تسادب نسح

 ینیاق نیسح نوخ تل اوح نوج ۸( م -فگ (۷) یدنوابند )0 دب ِ تس دی

 (۱۲) دما (۱۱) و شرسپ ات دومرفب دندرک (۱:) حابص نیسح داتسا (۵) وا, زتس

 «ارءعلق نانکاس : مل یج «ارنآ نانکاس : طح (۱)

 نیا -- « ن ]وخت :ِم « لّوا فرح هطقن نودب ح جا « خسن عبس ق اذک (۲)

 زین ارنآ و تسا «دناوخ» خسن تیرثکا یو تسا رغم كش الب هّلاح بولساپ رخا
 ؛دمایب : لح «خشلا رثکا ف اذک (0 « تسا یهجو

 : تب ید ؛ نیست : لج ( ی طرق «َسح1 ف اذک ()

 65 ناف ۳ صب دیک عوجر ( دوب حابص نسح فورعم ةاعد زا ینیاق نیسح (0)

 و ۸۲۸ سیراپ هخسن خراوتلا عماج ف ضیا اذک و «سل طحرد ۱ ق اذک (0)

 دعب رطس هس ود ترابع قایس زا - « دنرادن ارهلج لصا ملیج 8 نیا هعسآ

 « «یدنوابند نیسح» یا دشاب دب اب «یدنوابند دجحا » ارهاظ ب اوص هک دب ایم رب نینچ

 )3۹ ۳ ِ ۵ 2م

 «نیسح» هب ار«دجا» هدارا ریغ نمو بابلل |ادرط زین اجنپا رطس هس ود نیا رد ال اوتم

 ۱ « یدنوامد : خسن یضعب (۷) « دناهدرک لیدبت

 «دش هتک : طحد۱ ۸۲6 خراولا عماج ف ضیا اذکو «لز ف اذک ۸)

 رکذلا قباس یولع «هتثک» لعاف -- «دنرادن ارهلج لصا خسن قاب « هش هتک : س
 یا ی دوب هدزک دوخ دوصتم تفرشیپ یارب هک یئامراک هلج زا یولع قادر تینا

 دما اب) یدنوامد نیسح تسدب ار حابص نسح فورعم ةاعد زا ییاق نبسح هک دوب

 « تسا هدوب هتشک یمان (یدنوامد

 ون « دنرادن ار«وا» حج « ای رسب : ۵ عماج «مطزد ف اذک )٩(

 «دنرادن ارهلج لصا لیج «درادن ار«وا رسپ»
 « دنرادن !رهلج لصا لیج « دنرادن ار «حاّیص» طاد (۱۰)



 ینیوج یادگناهج خچرات زا موس دلج ۳۰۸

 رب رثظم سیئر «دینادرک نورفم تباجاب (۳)اروا سیتلم ناطلس ۲۷و

 لاوما نآ ماکحتسا و تراع رد و تفر «وکدرک رب () یثبح تباین 1

 نوچ «۲*) لقن اجنا رب ارشیوخ بونم نیازخ تمام و ۱ رایسب
 بحاص توعد لوبقب شیوخ دقتعم رس تگ رهظتسم نیازخ و ریاخذب
 لهچ حابص نمح لبق ز زا و درک رهاظ داحما و رنک هفیرط مازتلا و تعدب «

 یاج اراخ گنس رد کدو اف قو را

 زا دعب درک تلرت ٩( دیبرن باب نوچ درک لوزن رک دصبس و دک
 هلبجملا ین .دش هدانک همشچ هاج نا رد و داتفا هلزلز اطاسب وا تافو
 نسح راک (؟)غیلب یه و یاب (0 ی ()یّدس هک نظم سیئر تدضاعم

 :رابدور رد مه هک ۱ ره را گه و : فک الان وا توعد 40

 شاقیفر زا ارکی دندرکین وا توغد لوبق نآ نانکاس و تسا توللا
 أَت داتسرفب نحالم 3 9 دوب مان دیما گرزب ایک ار وب هک شیخ

 ةثاعبرا و ۲۱۱ نیعست و سخ هنس نعقلا یذ متسیب هبنشراهچ بش لیدزد ۲

 « دنراذن ارواو نیدج خسن (۱)

 « دنرادن ار«وا» حز ۱ )

 « شبجح : خسن یاب «سحز ف اذک (0)
 «درک لقن : خسن یناب «دینک: س «4دا قاذک «)

 نوأرب و ۵ سیراپ نیتخسن راوتلا عماج ق ضیا اذک و لد ف اذک )0(

 دیسر : خسن یقاب

 ات ای «یدب : ای « یدش : خسن یقابرد «خسن سخ فاذک 0

 «عنم:د «عبنم ؛حا «صقان طیقت اب این هطقن یب سرا «خین میرا ف اذک 0

 0 یرس : خن یفاب  «رش + :س «0)طد ق اذک ۸)

 )٩( عیلب : ۳ « خیل : ز « هطقن یب س « 6 خس تس ق اذک (

 ٩ ساب ؟ رس :دونقف و! مالد عجب وسمل دیش ج1 میم ق انک

  3هری : ّط شل

 ؛ننام و: ۷۱۵ عماج «خسْلا عیج قف اذک (۱۱)

۷ 



 1 نیدج توعد و حابص نسح رکذ

 نارالاسهنسا و ارما نآ زا دمب و ؛دندز دراک روباشن رد ارا!كللا رخت و
 یبصعت وا | اب هکره و (؟) تشکی یلاوتم و رتاوتم (۲)یئادف هلیحم ارفراعم و
 سیا نا اما یر نا و رب ید زا یزاب نیدب (*) درکی

 ضخب و ٍبحم فارطا باحا كيدزن و رود ببس نیدب و دراد یلیوطت
 ه كنآ نت ناب دنداتفای تکاله ٌهط رو رد و تنش(

 ی ایدلا رخ کج دندرکی ناشیا عف و رهق مالسا ناهاشداپ
 طایتحا و تظفاح (۸ صنف رد ما تلبح و رک. زا ۰ ۱۳۳

 شردارب و ) خرایکرب نایم نوچ و « دندشیم هتشک رتشیب و ۲۱۱ دنتخبرگی
 تا ی با رطضا ۸ داتفا تعزانم هافکلم ناطلس نارسپ دم

 ۱۰ داد ریما شیوخ بونم دوب ناغماد کاح هک نفاق (۱۱) سی ار تشگ رهاظ

 دو اعلا (۱۳)قرایکرب ناطلس ز زا هیکدرگ هعلف هک تعاد 1 ار(۱۳) یثبح

 بلا نب شتن 4۸۷ هنس رد «كللا ماظن نب رثظلا حتقلا وبا كللا رخن یی (۱)

 قراکرب ترازوب شتت لتق زا سپ دعب لاس رد و دیگ رب دوخ ترازوب اروا نالسرا

 و دمآ لیان ناسارخ رد ربجنس ناطاس ترازوب 4٩۰ دودح رد و « تشگ بوصنم
 تسدب رویاشی رد ۰ هش ح و دناب لخش دره رخ شا لاس هد تذم

 4۹۰ 44۸۸ 44۸۷ تاوتس ثداوح رد ریثالا نباپ دینک عوجر «دش هتک ِ
 ۱4۴ ۱۳۹ ص رودصلا ةحار و ۲۱۶ ۸۱ ص بتاک داع "هیقوجلسلا خیرات و

 ؛و تشکم : دناهدوزفا م لک یرج (4) . «دنتشکیم :لج (۲)  «نابیادف : ز (۲)

 «(لیبم : هن) خشا میج ق اذک (0  «ریرقن و ؛ طز (0)

 « درادن ار «صنق رد» ح (۸) «ناّسعتم : خسن یناب « سطح ق اذک
 (دندول : س « دندرکیم : خسن بلاغ (م ف اذک )٩(

 «یترایکرب : سن یقاب «صقان طبقت اب ای هطقن یب سح۱ « یمایق طیقت (۱۰)
 «سیر و : خسن یفاب «مسّط ف اذک (۱۱)

 زا .قاتتوملا یب یثبح داد ریما - «یشبح : خسن یناب «نحز د ف اذک 0۱

 هک ٌینج رد ٩۴+ هتس رد و دوب ناسارخ یلاو قرابکرب بناج زا و هیقوجلس فورعم *ارمآ
 ۱۹5ص *جو ۲ و ۲ ص ۲ چب دیک عوجر « دش هتفک دش عقاو رجنس و وا نیپام

 «عوراکرب : ح راکت «((۸ رطسب عوجر) خسَلا رغکا ف و آ یف انم اذک (۱۴)



 ینیوج یاشگناهج خیرات زا مّوس دلج راک

 كنا زا دعب ات تفر (۱) یکی هک دنیرگ نینچ یاس ماقم درک یراد

 تشکب نایئادف تسد رب اركللا ماظن و تک ی يیولبا رد () دما زاب

 هم رومآ و تفای تافو زور له کلا م اظن زا دعب هاشکلم ناطلس و

 زاهتنا رد ۰ دما دیدپ تایالو رد منم جز رک !لزلزم و ۳

 درکیم اجتلا ودب دوب یبب ارکره و دش )ی حایص نسح راک تصرف ن

 (4) وا هرمز رد و تفر تولاب و دییلط یتصرف ی لضفلا وبا

 دش مولعم چیه تنگ و دروآ وب کور هکزور حابص نسح « دش طرخنم

 نخسب متفای دعاسم رای ود نوچ هک یدید ارت ای دوب ارم ایلوخیلام هک

 رد لضنلا وبا سیئر 1؟)مدوفب ناهرب اردوخ یوعد و مدرک افو شیوخ

 ۳ درد (۷) قدع ۲۷ كللا ماظن زا دعب و ؛درک رافغتسا و داتفا وا یاپ ۰

 تگ جولفم دادغیب .دوب ۲4 دما مان هک ارکی دز دراک اروا رسپ و

 ارهاظ تسا شحاف طلغ نیا و -- « رصب : ۶ عماچ « لا میچ یف اذک (۱)

 ۱۳6 تفو نا رد حابض نود : تتفک ۲۰۹, سا تیاکح نیا ۳ ییوخت هیت

 ۴ هدرب رصم زا وا تمجارم را دیب ططت هاب نیا نسب ه0وزب هتک یا .دفم

 :ماط ۵ د ) «و : دناهدوزفا س لّطج () «نازا لیق

 « ماد هرمز رذ 4 ین :4شزادف ار« واه حد (4) « لزلزتم

 و : خسن یفاب « مدوبنب اردوخ یوعد نامرب و :ز «سیطد ق انک (۰)

 رسما و ۵ عماج ( خشلا عیج ف اذک (۷ ؛ مدومنب یوعد اردوخ ناهرب

 ؛ تسا شحاف طلغ نآ و -- «كلبا ماظن هعقاو زا

 « یلدم رد : د « دم : لز ج ۱6۷

 « دوب كللا ماظنب بقلم شردپ دتنام زین وا ک كلبا ماظن نب دحا رصن وبا ینعی (۸)

 ترازوب ۵۱۱-٩۱۷ هنس زا و هاثکلم نب دجح ناطلس ترازوب 6۰۰-٩۰6 ٌتس زا یو

 دیک د « دون تافو دادغب رد 6 هبنب رد و «دوب بصتنم هاب دشرتسا هنیلخ

 ریثألا نیاپ دینک عوجر « دادغب عماچ رد دوب ٩۰۴ ٌهنس رد هّینطاب تسدب وا نشتروگ

 هیقوجلسلا خیرات و ۰946 6۱۷ ۰5۱ 6۰4 4۵۰۲ (۵۰۱ 9۰۰ تاونس ثدااوح رد

 یدنوار رودصلا ةحار و « دسیونیم كللا ءایض اروا بقل هک ۹1-۱۰۲ ص بتاک داغ زا

92۱۱۲۰۱ ۰۲ 



 و دوب نش رشتنم ۷۱) ناشیا "اب درکیم هک ینوعد و ناینطایب ۲۱ باستنا

 نیاب دندرکی وا بلط دوب ریگ نماد تناید و ینابلسم مغ هک ()۱,یناسک

 نیشوپ هک لضنلا وبا سیئر هناخ ناهنصا رد و « دوبی یراوتم ببس

 تقو زه و تخاس ماقم اجنا یدنچکی و تفر دوب هدرک لوبق اروا توعد

 ۰ یانثا رد یزور «یدنتنگ لد و اهتیاکح و یدش وا شیپ سیئر نیا

 حابص نسح وا تلود ناکرا و ناطلس بصعت تیاکح و راگزوز تیاکش

 __ِثص یدک )کی نو اب () درم ود کا غیرد یا خنک دن دیشکرب یا

 ارنسح هک تشادنپ لضفلا وبا سیئر «یدزکر بز و ريز كم نيا نم

 نما دیدپ یایلوخبلام رطخ اب رافسا ترشابم و فوخ و رکف تراک زا
 ۱: هکام و هبطخ ریو رد رخشاک ان رصم وا.هک یامداپ لار یا

 «102:تراشا كيب (۷ وا تیار ریز رد راوس و هدایپ رازه نیدنچ و دشاب وا

 ناوت ریز و ریز "وا كم لدکی صخت ودب هنوگچ (۸دینز مرب یناهج
 فارگ نجس و فال درم وا هک تنگی دوخ اب و دیجیب ی رکف نیرد درک

 تشاعم دانتعا یوزر زا «تسدوم دأوت یغامد (۱:) ضرم كشبب تسین

 ۱۰ رطعم یاهتیرش و تفرگ شیپ دنک نآ راهظا ورب كنا یب ایلوخیلام ضرم

 دسشاب یلع نییج بافا قنال هک غامد بطرم جازم یّرفم یاهاذغ و

 حابص نسح ؛ درب وا .شپ ماعط و سرش لوانت تداع تفاد و داد

 نا نر ار درو هاشم لو مو باورخم سج نا او و

 ا* و عّرضت سیئر دنچره دون لاقننا تیزع تعاس رد و دش ففاو لضفلا

 «ناشیاب : لز ج (0) ( وا : دناهدوزفا سس ط (۱)
 «دیاب هکنانچ : دناهدوزفا ط حد (4) «(«ار»نودب) یاسکو : ی (۲)

 « درادن ار «كلم» ی )0 « دنرادن ار« » طسحد )6(

 « هک : دناهدوزفا س م ل د ()

 « دنز : خسن یضعب ۸(

 «یضرم : لح (1۰)  «(هوا كلم» یاج) اركلم نینچنیا : د )٩(



 ینیوج یادگناهج غیرات زا موس دلج ۳.4

 ۵هصهاشم اهللخ تامالع و دبد ی مالسا رف اهنتف تاراما دا عابتا و حابص

 7 اییع خرس و زیهجم رد و دوب هداتسیا دجم یحایص هنتف هدام ممح رد درکیم

 اچ 1 دیاکم دیاصم حابص نسح «دونی تغلابم ناشپا رضق و میش

 و دروا (۲)كالما ماد رد تلهو لّواب كللا ماظن نوچ (۱ فرش یدیص

 و روز اد و راه نت (۲) نیعشد « داتفا یتیص راک نآ و اروا سوپمان -

 یصخش درک نایئادف هعاق دیه فیزم (*) یاپیمت و فرخزم یاهیبعت

 ۳و دم درو این ری بت و ماج)فارا ۳ رهاطوپ
 هنس ناضمر مدزاود هتیدا بشار تنرخ۱ تداعس بلط (۸)هک تب

 (۱۱) دنناوخ ۰ ) هز هک ییزنم رد دنو اهن دو دح ٩ ةئامبراو نیناغ رد

 هاگراب زا هثحم رد راطف// دعب هک تفر كللا ماظن هم شیپ یفوص لکشب

 « دش دیهش مخز نا زا کالا ماظن و دز ورب یدراک دشو مرح ءاگرغ اب

 د حابص نسح و (*۱۱) قوب ییاالا ماظن دنتشک نایئادف هک سس یاد

 و وا تلاقم هزاوا د)یسر ناهفصاب د وب نیدّ زاب رصم (۱۳) هک تقو نآ

- ۰ 

 ؛كالم :رگید یضعب «خشلا رثکا ی اذک (۲) ( ار : :دناههورفا طحد ۸

 هو بز

 ؛یاهتبعل « ءاهمغن «یاهتمعن : دساف و فرح هه خسن یفاب «س م ی اذک (4)

 و ۷۲۵ عماج رد +۱۵۰« رایدتسا نیا ب و (هطقن نودب) ح ی اذک (0)

 دوب : عیج ادگناهج خسن یقاب -- «رهاط وب ۱۰۷۲ ۱ نم 4 هیت يتییخ

 « رهاظ دوب : ای «رهاط

 هزارما ؛ « یارا : هخسن راهچ رد 0 اب

 « درادن ار«هک» ل (۸) ابو : سل طحز
 تا ِ تب رس تی و» )٩(

 با ی « هیع

 «رایدننسا نبا هلداعم هرقف رخ( یئادف :دناهدوزفا اجنیا م لی ج ۲ (۱۱)
 نیم ین یی

 «دنرادن ار«هک» سز۱ «خسن فان ف ادک (۱8) « 1 هيثاح ۲۰۲ صب عوجر

 ۱۱۸۳ هک ۱ بى پر ۱ ۱ ۱

 و و

 ی



 ۳: نبدج ثوگد و حابص مس

 گنج و درک وصح (۲) دابانموم ()فاضم زا تسناتسیس لصتم هک (۱)هرد

 زا د-یسر واب هاشکلم تافو ربخ صالختسا زا شیپ « دش لوغشم ناشیا
 رایقاط نوع رز تاج :نآ ؛دندش قونتم را کف و تر

 کن دنفکب یدنعت یاب 3 10 ورک زار فر هی لواطت تتسد تولا

 9 دناهتنگ كنانچ

 (9یرنضاو ضییف وا كآ الخ * رتعب وربف نم كاب
 یسوطلا یتسا نب لع نب 0 نسحما كل ماظن وا جورخ یادتبا ۲۲ رد

 ۸ نسح لاوحا لیایث زا بفا رظنب نوچ دوب هاثکلم 0 ریزو ها هم

 ابیرفت عقاو تسیاهیرق « هرد - هزد :ز ؛هرذ :لح «خشا رثکا ف اذک (۱)

 یار من یترش بونج یرف تسیپ و نانیسم سبط بونچ ینعرف هدزناپ رد

 9 یقاب نآ فارطا یاهه رد زوته هنهک هعلق و دوریم ناتسیسب دنجریپ زا هک

 ۰۲۱٩۰ ناتسیس خیرات و ۶۰ خیراوتل عماچ و ۱ بولقلا ةهزنب دینک عوجر

 «عتع یالماب یئابورا دیدج یاه هشقن و ۳ خرتسل زا «هیقرش تفالخ یفارا» و

 « اب ارهعقف هاگ یسیلکنا رد هچ تسا هلک نیا یسیلگنا یالما رخ نیا _ «3۳ت۳0ط و
 لقنب اعطق) هک نیا سدنم ناخ قازّرلا دبع ازین زا تراریا هلن رک و 2و
 « تسا وپس نآ و هش پاچ واو ود اب «؛ورود» (یسیلگنا یام هقن زا

 ا» حلطصم قیاس دوشیم مولعم ی ف « لا رثکا یف اذک ()

 « ُهِبلاح «تافاضم زا» یاجم تسا هدوب « عضوم نالف فاضم

 ثییام یناتسهوک تسیا هیخان دابآ نموم - «داپآ نموم : هیدج خسن رد (۲)
 نیمهب زین زونه و نانیسم سبط هرغ و دنجرب یفرش رد نانیسم سبط و دنجرپب
 یغارا» و ۰۵ خیراوتلا عماج و( ۷ بولقلا ةتهزنب عوجر «تسا موسوم ما

 « دیدج یاههشقن و ( ۲ غرتسل ز زا «هیفرش تفالخ

 )٩( دندزکیم : خسن یضعب «

 ۷ "هیشاح و نتم ۲۳ صب عوجر (0)
 رایدفسا نبا خیرات رد ترابع نیعب ابیرقت رگید رطس ۱۵ ات اجنیا زا زاب (1)

 « نیس : خسن یقاب حج ین اذک 0 « تسا روطسم

 «ریزو هک : نیدج خسن (۸)



 یتوج یاتگناهج خیرات زا موس دلج ۳۰.

 3 حابص تررف مات ِِ ۰ نا اب ناثیا عوجر و 9

 (4) ات برج و هحاسا 3 نیوزق زا و 0

 ۳ اردوخ و ۱ دندمآ 2 " 0 راشیزا دصبس مرا

 ام نیا نابعش 0 رد :دنداهخ ةاعتم و هعضاوم ابا اب هعلف نوریب
 رکشل یهلا یراق و وا (0 یاتنالسرا رکشل رب نوخییش بش كلي

 ۱ هاشکلم تمدخ ن و دنتفرب تولا 9 9 مزبنم )0 نا اتتالسرا

 : ۱۱ لاصیسا هعیدنا رک و تریفک هفتم ما زا ۸ هاثکلم ناطلس « دندش

 رد قیوعت وا تافو زا دوب نیسر اب ۹ )اگزوز دوخ «داتسیا (۹)هنیاط ۰

 ۱7 7۳۲۳ ۱ بس نه مه ۳ ی ی زا و دم /

 ۱ ۳ لا رد مو «دش یوق ناشیا تف و داتفا نالوذخم نآ عق رییدت

 ۰ لزغ شمان وا نصاوخ زا ارْرکید یریما ۱" هئامعبرا و نیناُن و سخ
 ِ ارناسارخ دودح یاهرکشل و درک تاتسهف نحالم عفد دزمان (۱۳) غراس

 ۳ رد اردعاجع نآ ۷۳0 غراع لو هدر يا ترهاطم و تفاس
 7 یک دان «جشلا رثکا ق اذک (۲) « دنرادن ارءوا» م لی ج۱۷

 «(هلمهم داص اب) صیرحت : لد «جخسنلا رثکا ین اذک (۲)
 « دما : ح (9) نا نو اب : ج۱ (4)

 - ؛دساف ای صقان طبقت اب ای هطقن یب خسن یقاب « نیعضولا یف ج یف اذک (0

 ۳ ۲۰۱ صی عجز
 « (یاب ) یاب : هدوزفا ح (۷)

 ۷ هیشاح ۳۹۹ صب) عوجر ۳ گرزب طقس رخ آ )۸(

 )٩( هیغاط : دنا هدوزفا نسّط ز «

 رد طقف «ةئامعبرا و» (۱۱) « وآ : دنا هدوزفا طد (۱۰)

 هللک نیا لّوا هزبج خسن یقاب رد «عراس لزغ و «ْغراس لزع :۱۲(۱)

 و «غراس :مود هملک و ««دراد واواب «لوق» هک ز رکم) لرق و «لرغ : فالحخاب

 « تسا رواهسم صقان اپ لماک طبقتت اپ « قراس و غبراس



 | بدج توغد و حایص نسح رکذ

 یناناملسء هفیاط (۱) نآ رارضا و دش شاف وا تعدب تیاکحب نوچ « دن دش

 نخ بلا رد مایکام ناللاب تی ردمم دندرب ناف
 نسح عق و عف دب دوب مان (٩شاتنالسرا هک اریریما ۳ و نینام و

 لاس (*لّوالا یداج رد ریما نا «دومرف دزسمان وا ناعباتم و حابص

 تصش تولا رب حابص نسح اب تقو نآ و ؛تسشنب توم هرصاحب روکذم

 کا دنا توق و قهر دبی دنتشاد و دنا و دوبن شیب درم () دانه

 (0 عاد « دندوبیم لوغشم لاتف و گنج . ۱« اب و دعشاتگنم رادزوت

 ماقم نیوزتب ناتسدرا و هراوز زا دوب یلعوب رادهد هک حابص نو

 تیالو رد نینچه و « دندوب هدرک وا تباجا نیوزق مدرم زا یوق و تشاد

۰ 

 + فاقتم ار یحابص توعد مدرم رایس ار تیالو و (۷) مرب کو ناقلاط

 ایا متسنادن نم و دشن مولع» نآ یبطق حیحمت و هک نیزا دوصتم - «دنرادن ارهلچ
 نیزا و «یرکید ینعم ای تسا دارم اجنیا هتدخ و هلبح و رکم ینعی ربورت فورعم ینعه

 سون ام ریغ و بیرغ هزادنا ات لاعتسا تسا زیاج ابایق هچرگ ریوارت رب ریورت حج هتشذگ

 « دیاغ لاعتسا هیپانت و سیلادت هیبتت و سیلدت عج رد ًالثم یک هکنیا لثم دی ایم رظنب

 ۱ «(هلم داص اب) رارصا : خست یقاب «خسن عبرا یف اذک (۱)

 « ی ج رد طقف «ةئاعبراو» (۲)
 « دساف ای صقان طیقت اب ای هلعقت ی خسن بلغا «۷۲۵عماج و ی حج یف اذک (۲) ۰

 « (دوب) ناینالسرا (زا) :م « نابنالسرا :

 لاف» - ۰۷ س ۰۷۲ صی زین دیک عوجر . «ریکذتلاب خشلا عیج یف اذک (4)

 لاف» «(جات و ناسلر ملا یا هب بهذی ابناف یداج ریکذت تعمس ناف ءارفلا

 جج) ناسللا فیقت ع همالک ی زوج و رکذتلاب لول یداج لاتیال و ی نیا

 «(داتنه تسش : اما زا هس) خسن سا یف اذک () ؛(۳۲7۷:۳۲ ینعالا

 «نا زا ياد و : ح 0 ؛(« تصش» نودب داتفه :َ ؛ هاتف و تم ۲

 ةمزن رد هک تسا هرب نامه اعطق هرب هزک -- 4 هریوک : سم « لا رثکا یف اذک ()
 نینی ًابیرفت دکیم نا زا 6: فضو زا و « دهدیم ارنآ حرش ۲۱۸ ۲۱۷ بولقلا

 ؛تسا هیلاح هر لصاح
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 ینیوج یاهگناهج خیرات زا موس دج ۳۶

 9 رها و درک یم نتخات تولا یاپب رتاوتم دوب وا عاطفا تولا یاون هک

 و « درکی ترا و تشکی عرش وا عبطم و دن دوب هدرک لوبق وا توعد

 دنتشگ زجاع و ّرطضم اما ناینم دوب نشن دعم تولآ رب هریخذ زونه نوچ

 ؛دنور یفرطب دوخ و دنراپس تیرچ دنچ یدرع هعلق هک دندرک مزع و

 یاغیپ ودب رصنتسم ینعی وا ماما زا هک درک یوعد حابص نسح نآ زا دعب
 «تسعقوتم یلابقا ماقم نآ زا ارناشیا هک دننکت لاقتنا عضوم نآ زا هک دیسر
 رب و دنداهنب لد دیادش تاساقم رب وا مدرم 5 یاب ناج هم نیدب

 ؛دنداهت مان لابقالا قاب ارنا تفر رکذ هک ظفل نیاب و دنداتسیاب تولا

 نایعاد زا یکی هک ارا؟)ینیاق نیسح (۲)ةیاعبرا و (۱)نینامن و عبرا هنس رد و

 دندرک تباجا اروا یعاج و دنک توعد اینا ات داتسرف ناتسقفب درب وا ۰

 یکاحم ییان حابص نسح (* تهج زا و دنداتسیا فرطب ناتسهق رد و
 دوب هدفرگ شیپ تولا رد حابص نسح كنانچه و تنگ یمسم ناشیا
 دوخ دودح و لوح صالختسا و وا توعد ءاشفا رد ناتسهفب زین ناشیا

 لوغشم عالف نتفرگ تسدب و (0رپوازت (*) نتخاس زا دنتسناوتی كنادنچ

 باب رد فاصلا لهتلا) رصم كيلام 7 تسا هددعتم صاخشا مان ۰ واک

 نیا « متفاین هلوبعم ۰ 0۳ ریما نیا مان - « (فلا

 نی ۱ مان لو فر رود ار اطم لصا 9 ۱ س) 195 رم تو ی رخالا

 هعفرن «شان نوا ۱ ءا مان ٩۱۸ ص 9 ی ۷ تسا هدرپ ایریما

 «تسا فوم دوخ ای خاّسن فیرحتو رگید هد تسا حضاو هک
 ؛ نیعست : طقف د (۱)

 ("ج رد طقف «ةيامیراو» هملک ۲(

 « دساف ای صقان طبقت اب خسن بلغا «سء ین اذک (0)
 ریبعت رد « تهج زا» - «(«زا» نودب) تهجو :د «خشلا رثکا ین اذک هل

 « تسا شیم لاعتسا «فرط زا» و « بناج زا» یعج امدق

 سل ح 1 یف اذک (0)
 لصا زد «دیاورب: ح « صفان طبقت اب یج۲ « سم له ین اذک

 « دنرادن ار« نتخاس» هلک خسن یقأب

0 

۳ 



 ۹۹ نیدج توغد و حابص نسح رکذ

 ریرفت تشاد رلع لیصحت و لنع ریظن زا عنم نآ زا دوصقم و سلب
 هل و ةواشخ مراصنا لع و مهمس یلع و ميبولف لع ملا نخ «درکی
 (۲) ییرلا لصتم هک ایت افتاد نتع ها ۳ را

 سیلتب هک عضوم ره و دونف تفلابم دوب كيدزن نادب هک یضاوم و تسا
 ه لتفب دشین رورفم وا (؟ریرفنب نا و دینادرگ ْلسم (؟)دش رسبم توعد
 تسدب دشیرسیم ما عالق ز زا و دتسی برح و كنفس و به و كته و

 ؛داهنی داینب هعاق ۰ و ارانب هک تفایم ٌیگنس ایکره و دروایم
 ۸ [شاتنروی -> ظ] (۸ ساسروب وا مان دوب یربما (۳!ءاشکلم ناطلس (۱هلمج زا و

 «تسا : دناهدوزفا س م - «سیلدت : خسن زا یرایسب رد «خسن عبرا ف اذک (۱)
 « توللا رایدور : ح طقف (۲)

 1 ۷ ۱۵ «خسن عبرا ی اذک ()

 «ریرفتب : خسن بلغا «د ق اذک ()

 « دندش یف : خسن یضعب ؛مل ی ۱ قف اذک (0)

 رد «ندوب یک ٌهلج زا» - « ءارما ٌهلچ زا : خسن یفعب «حزد۱ قف اذک ۱

 «تسا ندوب وا ناک و وا ناتلعتمو وا ناگتسب هلچ زا ینعب امدق ریبعت

 رفارد ۲:۲ سا دد «هانکلع ناطلمو تاک ات: کیذا رطم ۲۳۷ 5 اینا 0

 + ضایب نودب تسا طقاس ز زا « زخ آ داحتا» فورعم هیضق
 : شابیروپ :ل 4 ساسرون :ج «شانرو :س «هطقن چه نودب م ح1 قف اذک۸)

 دساف خسن هه رد هک هک نيا ارهاظ -- « شاسروپ :ل_ «ساسرب ی « شابزوب: د

 «نروب» زا تسا یر کم قعج یر هک بتا « شاتنروب» فیحصت کیا ناز 9

 ناوید رد «گنس ینعب «شات» و دیبا قعم (گدوزوا « نوروا «گنوروی «نوروی)
 هیئت ةيزغلا و «هش لک نم ضیالا كئَرا» : دیوگ ۱۳۰: ۱ یرغشاکلل كرتلا تاغا

 زا و ؛(۲۶ هشولب عبط خراوشلا عماج) ت نا نشافگتروآ هک نیا رگید تگیه و ۰

 یرغشاک) دیفس غرم ینعب یظفللا تحت و دینس زاب ینمب شف كئرا تسا بکرت نیا ریاظن

 تسا یرت هفورعم مالعا زا و هک ناه زا رگید تثبه هک شقئری و ( ۱
 زا زن هک اس ها نم مبق کنرریاو 3 اب رای وا کو هنجالس را رد و

 ینعی (اغوب گنرا >) اغبئرأ و «(۳70 خیراوتلا عماجرب هشولب یشاوح) تسا یرت مالعآ



 ییوج یادگناهج خیران وا موس دلج ۹۸

 ٩ل اولوقی یتح سانلا لناقا نا تیرما تنگی مالتسلا هبیلع ربماغیپ تسا
 ملعت نیا و تفرک دیابی را نا ۷ هلا ال نتنک هک ینعب ۱ ۸ لا

 زا اروا نوچ هک نزریپ تیاکح (تسضزاعم نيا دنیرگ باوجم تسا
 اهوعک تنگ مالسلا هیلع ربماغیپ درک نایماب تراشا دندیسرپب ادخ

 ارنزریپ ۲) تفگن و «زشاجعلا تیر تب تفگ و « ةنموم (0 اهناف ۰
 تسیلا تنگ (4) یارعا و [ یست .ننن هتفرگت نم زا یسانع ادخ رت هکعتق

 نیا لاثما و ۰6۱ هتف دقف هوعد تنگ مالسلا هیلع ربماغیپ ()اقح نامزلا

 . . لاطبا ۷)یاج هن باتک نیا نوچ و ؛درعش ناوت رب هک تسنا زا تدایز
 ۱ ۱۳۳ درا (ه)راصتخا ردف نیرب تل ی بفام ابا و لطاب بهاذب

 ۱ ۱ لیاوغ نآ نطاب و سیلت (۱:) لیابح نآ رهاظ هک نا عون (۹)نيا ۰

 ۲ «تسیضراعم : اي « تستضراعم : خسن یقاب «خسن سجخ یف اذک (۱)
 1 «دنرادن ارثیدح نیا لصا یضعب و «اهتا :رگید خسن بلغا *ح یف اذک (0)

 5 «دنرادن ارهلج لصا خسن یاب ( تک :ح 4 ذ ففلب:ز + تکب ۲ «سد ی اذک (0)

 «دنرادن ارج لصا ملج 0 :س حزآ «طاد ین اذک ()

 40م اقح نامرلا تسلا:ز « ()اقح نابزلا سلا :س «() د ۱ یف اذک (۰)

 -«دنرادن ارهلج لصا. ملی ج «اتح نامزلا سیلا ط «()اقح نایردلا تسیلا : ح

 رد متسناوتن ارثیدح لصا و دشن یکم نم یارب رایسب صحن اب ترابع نيا حیحصت

 « مروأیبپ تسدب یئاج

 و توعد :ل ج ( هف دم توعد : ۱ « هقف دتف توعد : مگ زا (ح ین اذک 0

 « دنرادن ارهلج اف یخ « (همودقب : د) همودقل توعد : طد « (هعفدن و : ل) هعفدت

 « لاح رب : هه خسن یتاب ها

 ناسا طقف سس

 رایدنسا .نبا رد ِترابع نیعب رد لس يا( ار رب

 تسا روطسم ۶8
 لیاح :۱54۵ رایدنفسا نبا «(لیابح >) لباح :ح یور زا یسایق طبقنت (۱۰)

 . .. «رگید "تساف تاملک ای « لماح : ای « لیاوح : سن يناپ
 «لباف:س «لیام:ح «لیاوق:خسن بلغا «ط ین اذک (۱۱)



 ۷ نیدج توعد و حابص نسح رکذ

 مود مف لاطباب وا و تسا مسف ود نیا و «دوشن لصاح یمانش ادخ ۷

 تسا نینچ هن و مدرک لطاب ناشیا بهذم دیوگی و تسا نش لوغشم
 تسین یناک درج درخ دوجو هک تسنیا ِ لها روهج بهذم هچ

 تسا نیعم ب تیاده و ملعت و تسطرش صوصخ یهجو رب درخ (۱) لاعتسا
 قاب دنچره (1)دشابن تجاح 29 اریضعب و ؛ارنادنمدرخ یضعب

 ۱۵۱ ی عت ارروهج به ذم (؟) لاطبا وا هک دش مولعم س) « دشابن عنام

 لیلد جاتح نیعم یصخ رب ما ات ندینادرگ فوقوم ر زیبا ور ؛ عشلا زینت

 و نت تابثا نوچ .دیوگی 5  نیسوا لروف درج وا لیلد و كغاب

 تا و «دشاب نم لونب ملعم (0نییعت سپ ملعتب () تسین یلیاق نم ریغ
 . ماما موک ی نم هک تباثک و تسداسفلا رهاظ (۷) حس

 یکم سنا تک یر

 لطاب نارگید لوف و ۲ دنابن حیص نم لوف رگآ سپ تسا قح عامجا
 عامجا 7# تا شباوج دنشاب نش موج لطاب رب )تا ] ماهدرک

 تسا نینچ هن وت یلیدزنب رخ و نارف بیسب تسا َقح روهنمجخ كيدزنب

 ۱۰ « دشابن دیفم ارت و هک و یک به ذم یانب سپ

 هتفک ۰ ما ؛ماما نیبعت رب تسین رگید تجح چیه نیا نوربب ارو 1

 «لاغشا : ای «لاغتشا : خسن یفاب «خسن عبرا ین اذک (۷)

 « دشاب : :حزجآ "ید یف اذک (۲)

 «بلاطب : ای  «تلاطب : خسن یقاب «س حد یف اذک ()

 «ضیرعتب : ای" «ضیرعت رب : ای «ضرعت رب : خسن یفای .«سّطح یفاذک (4)
 « تسا : ؛ تسه : خسن یقاب « خسن سخ ین اذک (۰) « ضوعب : ای

 « ریخت : ای " «نیعت : خسن یتاب «(نیبعت >) نیس : ح یور زا یسایق طیقنت (1)
 «صخش :خسن یتاب « صقان ای لماک طبقت اب سل ح یف اذک 0 «رییغت : ای

 « دشاب : خسن یناب «د یف اذک (۸)

 «تسشیا ؛ ح ؟ تسنا (نص) : ۹" 4 نم تما میج 6 « سطر ین اذک ()

 ما و : رب طقف (۱۰)

 تا ساا تن و سیستم سوت سم



 یو

۱6 

 ینیوج یادگناهج خیرات زا مّوس دلج ۱۹1

 و دنا التع مع یتلخ رثکا هچ تسماما ملعتب تسین رظن و لفعب یمانش
 یدوب یناک لقع رظن یسانش ادخ رد کا (۱) یسی رظن نی»د هار رد ار سکره 5

 استم ناگه و یدیسرن ضارتعا دوخ ريغ رب اربهذم چیه لها
 راکنا ۵ نوچ « دنا نیدتم لتع رظنب بت

 ملعت به ذم د وخ نیا تسا جایتحا یخعب دیلفتب ار یضعب و تا -ِ

 ۳۳۱۷ مد میرم رزترم رد ان تسچ فلک حک بس

 تخاس دوخ تعل دخ (۲) لیابح حاولم ارزجوم دنچ و« فتشاب نیدتم و

 رصنخم ظفل نآ تحت رد هک دنتشادنپ ماوع و لاهج «داهب مان مازلا ارنا و

 رگا (0)ینعب ؛ سب هن ای سب درخ هک درکی لاّوس دوخ بهذم )٩( ناضرتعم
 ورب ارضرتعم دراد یدرخ 6 نگه تسا یناک یسانش ادخ رد درخ

 و کنا
 تسا سب درخ تنگ گ منا سپ ۸0 روا يه قم یات دراب یی هی جرف

 تا نبرد مت تابثا شبولطم (۸) هک وا تقدق ست هن اب

۱ 

 ۲ دیاب زی ؟ هک دیاش فان اب نیو هد ملت بج و مج

 و دیاب الی دشابن زیاج هک دیاش و رظن رب (۱۱) دشاب نیعم اردرخ

 « لیاح : خسن بلغا «ج یف اذک (۲) « تسرظن : د ۱ (۱)

 ؛ تاضرتعم : خسن بلغا «"حز ین اذک () « ینعم :۱ (۲)

 « یراکنا : حج 0 « دنوادن ار« یعی» ط د (۵)

 « حابص نسح لالدتسا لاطبا رد تسا ینیوج دوخ مالک اجنیا زا ()

 « ح رد طقف «ک> (۸)

 )٩( تابثا : خست ناب «تسا تابثا : سطز «ح یفاذک «

 ) )۱۰(وا : دنا هدوزفا حد

 « دنرادن ار«دشاب» ج ۱۱(۲)



 زا اهعقر نسح و ؛دوب هدرک لوبق هینخ رد اروا توعد هک ینوتسم رذظم

 سیئر : تسنارب نیا هخسن هک هلمج نبرب یتشون زجوم كين دهز تیاغ
 یا یلع دناسر یدهع یولعب تولا یاهب رانید رازه هس هلا هظنح (۱) ظم

 تارب یولع هلمجا ین ؛لیکولا عن و ها ایسح و السا هلا و ینطصلا

 بیان (۲) تسگرزب ۳ رنظم سیئر ی شیوخ اب و دتسب
 زا دعب « دهد یزیچ هنگ " وا هعفرب ۲٩ قاتنوتلا نب ۲۶ ی

 كيدزن ارناحتما ت تشاد هک طخ دوب هتنگ لاح لقم و داتفا ی ناغمادن یتددم

 نوچ ها ءازخا حابص نسح «دادب رز و دیسوبب طخ یلاح درب رفظم سیئر
 و داتسرف فانکا و .فارطاب نایعاد تنگ لفتسم و ی تیر

 ۱۰ و «درک روصقم نارظن رصاق لالضا و توعد راهظا رب دوخ 1 راگزور

 نتیدج توعد ارتنا هنیاط نام وزا دصب هک ارتعدب ۳ (۷) ری

 لیوأت رب دوخ بهذم ساسا موق نآ نامشقتم هک دوب نادچ ۲۸ دندن |وخ
 «:8تعراثا و رابخا اعم زا بیرغ تاجارختسا و هباشتم تایا اصوضخ لی

 ۱* ریه و دشاب لیوات ارلیزتح مه دیک یاد نیا لا زا و

 طم :س۱ «(رفظم - . «همجعم ءاظب) نوارب هفسن یادگناهج ق اذک (۱)

 ؛(هعامشم فورح نیا لطم د :خسن یفاب «(هلمچ ءاطب)

 ار: هتوزقا طقف ط < هلطاع واو نودب خشا رثکآ ی اذک ()

 ۲۰ص ِِ» » ِِ «دواد ریمآ : ج «حز ۲ ف اذک 0

 4۱۱۰ :ص ۱۰:ج) ۰ هنس ثداوح رد ریئال نیاب و « هیشاح و نتم ۸ س

 ضیا هک رس درد ( شین ۶ رج ؛ یسح : ح ی ف ادک ال

 هلداعم هرقف رد ۱54۵ سیراپ هخسن رایدتنسا نبا قف اذک (0) « عضاوم نامهب

 :سحز۲ ۲ هياح رد هروکذم عضاوم نامهب دیک عوجر «باوصلا وه و هلج نبا
 ؛درادن د «شاتنوللا :م  «یاس نوا :ج «قابولا

 «زور :خسن بلغا «ح قف اذک 0

 «(صقان ای لماک طیقت اب) ریغت : خسن بلغا ریخت : ز  «ط قف اذک )

 « درادن ارلچ د « دن اوخ حج زا یف اذک (۸)
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 سم

 ینیوج یادگناهج خیرات زا مّوس دلج ۹۹

 او () روکشا تیالوب اینا زا و ۲۳ متفر نالیدب نیوزق زا (۱) نوچ

 تشاد ماقم () یدنچکی و تسا ۳ هک (٩)تفر (*) دورج دناب

 7 وا توعد و دندوب تنش وا دیص مدرم یرایسب دهز تیاغ زا و

 ۳۶ مارا و نیناغ و ثالث هم بجر ٩۱ مش هینشراهچ بش ث ات (۸) هدرک

 دیعص لاس خرات (۱۱)لهج با ۳ )توما هلا فورح تاقافتا رداون

 ۳ نب یدکی ءدندرب ةهملق رب ایم نیهرد.هک (۱۱)تولا رب تسفا

 لاح نآ رب یولع نوچ ؛ درک موسوم ادنهدب شیوخ مان و تسشنب تیشوپ

 یابج 1 (۱۴) دنداد تزاجا اروا تشادن تسدب یرایتخا و تفاپ فوقو

 ۱۹ سیر ناغماد و هوکدرگ عاح رب تشونب رز رانید ۲۱! رازهس هعلق

 تسین کم دعی تارابع رد یپاوج «نوج» نب ؛ا یارب « خشا عیچ قف اذک (۱)

 «یراب» و «ضرغلا» و < هصالخ » ینعج هکلب فست هیتقو و اب نیا ارهاظ و

 هیمب خسنلا میج یف اذک (۲) ٩ هيشاح ۱۳۱ صب عوجر « تسا كلذ وحت و

 >> «درادن ح هوکشا :ج رگبار ها ق افک ۱ « نحو مّلکتم

 سن رد رم چاق ماج ق ادک و

 :ج « دورحدناب :ح «دورحداپ : 81 ؛ دورحدناب : ۱ 4۷۷ نوارب و ۱٩ سیراپ

 «زآ ف اذک (0) ۱ هیشاح ۱٩۳ ,صب عوجر . «دروحدب : د  «زدروحدات

 حر ف اذک «اجتا : هدوزفا ز (0) «دنرادن حد «عفر :ج

 تأرتف نینچمه و) ۱۰ س ۱۹۵ ص ات اجنیا زا (۸) « مدرک :د «مشاد :ج

 خیرات 9 جخسن رد ترابع نبعب ابی رقت (حابص نسع ج لصف نیزا _ح 7

 تا رخ نم خاسن تاقاحما زا تا ارتف نیا ت ها, ر ۳ و ناب دنا نی

 ؛ توم هلا :د «تولا هلا :حآ هدراب میس: ح

 «دنرادن ار«لّمج» هللک حزد ۲ ه«ج ی اذک (۱۱)
 ٌهتحالتم ءا زجا تب تسبا هضرتعم هل اجنیا ات « تاقانا رد ون زا و» ما ۱(

 نودب خسلا رثکآ فا انک (۱۲) « دشاب نیسوق نببام یتسیاب هیلاح زرطب هک مالک

 « دنتشاد تزاجا : ح « دورب هک دنداد تزاجا و عددات تزاجا» یارب یوعنم

 ؛ سیئر رب : ج ۲ (۱9) «رازم هس : خسن قاب «۱ ق اذک (۱۵)

 یا ی ریزش و یمن یتسا یورح نکا اش ران یاد



 ۱۹ نیدج توعد و حابص نض رک

 ۱و نی هک دوب هدرک فیلکت اراآ)یزار ملسم وب كالا ماظن كنآ )یتیم

 و ندا متن |وتن یرب دون تغلابم ۱۲) بلط رد و تسد ۱

 و مدمآ (*)یراسب ؛ مدوب هداتسیرف اجنا نابعاد هک مور ست هک

 یشاحن یر زا و مدیسر نیوزف اب کر راوخ و (۲)دنوابند .هار رپ انا زا

 ِ ؟۷ یدهم یئولع هک مداتسرف تولا هعلقب یاد نیوزق زا راب رگید و « مدوم

 هنایشا ینعی تسا () توما هلا تولا و «هاشکلم ۷ تسد زا تشاد مان

 لوبق توعد تولا رد یوق «تشاد هنایشا اجنا رب باتع و 0 با

 هر لک تا بو رو را ورک رد
 داتسرف (۱۱)پیشب تل دوب هدرک لوبق توعد نآ هک ارنکره نآ زا دم
 ۱: رایسب یوگ و تفگ زا دعب ات «تسناطلس زد تنگ و تسب رد زد د رد و

 «دندفر ین بیشب را نسب نآ زا دمب و ۱۲ تعاذگ رد ارت ها ۷

 (بیسب : زّج حد ۲ ف اذک (۱)

 بره املق ... كللا ماظن رهص ومو ملسم وبا هل لاقب ناسنا َیّرلا سیئر ناکو» (۲)

 «(۱۳۱:۱۰ ج ۹۶ ُهتس ثداوح رد ریثالا نبا) «هکردب ل هیلط ملسم يا نم نسل

 « نم بلط :ز ج (۲)

 «یرب :ج ؛ یرایسب 7 «حزد ف اذک ()

 « دنوامد : د ج (9)

 «یذهسا :ّج «خسن میرا ف اذک (0)
 «لبق زا : «1٩ عماج «خلا عیج ق اذک 0

 «درادن ارهلج :د «تولا هلا :ح «(مّود فلا یور یذم اب) توما هلا :ز (۸)
 ریسفت و ««باقعلا ملعت و ایدلا ناسلب هانعم و» : (۱۲۱:۱۰) دیوگ ربثالا نبا ()

 لک: نام ؟رهاظ یلید تخاب هرونا» هچ دیایم رظنب بایصب برفا را نیا

 (:ينتنا «تخوم»

 «نابزب : حزد ج «۱ ین اذک (۱۰)

 « ریزب :د (۱۱)

 لامفا ات هیات ره ح «تشاذگ زد رب :زد «جا ق اذک (۱)
 « تسا یولع یدهم ه# «تشاذگ رد» و « تسب رد» و «داتسرف»



 ینیوج یاتگناهج خیرات زا مّوس دلج ۱۳

 (۱)دورجدناب ریموت یتعاج این و) ۵ متخاس م اقم لاس هس ناغماد رد و

 (۲)ات و « دندرو ایم توعد رد ارمدرم مداتسرف تولا تایالو

 « مفگزاب اجنا زا و (0 فر (کلشانچ و (؟)دحرس و (؛زرط و «۲)ناجرج ۲

 ۳ ۰۰۲۷ ص نوارب هه باک تار اف خیراوتلا عماج ی اذک (۱)

 |". « ورحدنأت : « دورحدنات : ح « دورحدناب

 هک تسا تولا هعیرا یاون زا کی مان یزورما میسقتب تسا ققاب زونه مسا نیمپب

 عوجر «رابدور الاب « هیحان ناتآ « دور جدا « هیحات ناشیف : زا دشاب ترابع

 «باتک رخ یشاوص

 «اب: جز «اب:۲ ۰7۸ عماج و د ق اذک (0)

 « ناحرج :0(1)

 «(هلبه ار ود ابر ررط 1 «(هیجعم *ازو نیتلپج *ارو ءاطب) د ف انک (4)

 زا كيچيم رد ارهلک نیا - ؛(هلیهم *ارو واو اب) روط : ۵ عماج « درادن ح

 ۳۱:۱۴ ج) ۰۳۰:هعب ثداوح رد رئال نیا رد « غفایت كلام و كلاس بتک

 هصوصخم یارق زا و یهب لاعا زا دیوگ و هدرب مان (زرط یفعی) ما نیب هیرق

 یشاوحم ۴۳ر « دشاب دیاب هیرق نیه نتم رد دارم یوق رایسب لاتحاب و « تسا هینطاب

 بیک فا
 ۲ هایم رب ترابع قایس زا - « دحوس : 1۸8 عماچ و ز حد ق اذک (۰)

 نآ دوم نییعت دو یحاون ناب بیرف ای ناچرچ دودح رد تسا هدوب یضوم 9

 دیدج یارغج و مدق كلام و كلاس بنک رد  «دشن رسم نم یارب قبلا لع

 دنرادن ماقم اب یبسانم اهنآ زا مادکچیه لو تسا فورعم «دحرس» مناب عضوم هس ود

 ؛ درادن ارءدجرس» زا دعب هفطاع واو د -- «دنشابیم رود رایسب هیف نحنام دودع زا و

 «كسانج «کكسانح : هبترم ود ۷۷ نوارب هخسن عماج « نوظم یایق حیحصت (1)

 ۱۱ افت ظطا « کاج :زآ «كساخ « كاسأح : هبترم ود 1۸8 سیراپ هخسن و

 دابارتسا تلایا قرش یاهتنم رد تسیاهبحان كشانچ --« درادن ار «كشابچ و» ح « هکشاح

 ترابع الف و مرجاج برغم یضعرف هد و دابارتسا رهش قرشم ینعرف تسیپ رد ابیرقت
 عوجر «دودح نام رد هدوب زین ینیصح هعلق مان اقباسو « هد هچراپ شش جنپ زا تسا

 ؛ باتک رخآ یش او

 « قباس ص زا ۸ هیشاحم عوجر ج زا هطفاس هلچ رخ (۷)



 ببس نیدب «تسا هتفر (1) نآ ریرفت و «مدرکی (۱رازنر اب توعد شیوخ
 (؟) دندرک مازلا هک یدحم تسبرب نام نم دصفب دوب دب نماب شویجما ریما

 «:۵0هایرد «دندزک (*) یگ برفم بناجم یتشک هار رب ناگنرف یتعامج اب ارم ات
 ؛داتفا (7)هعفاو ارم 9 تخادنا ماش اب دوب 0

 9 ار ار و دیار و نیعبس و ۳ ید

 شید لب ابو منا تونم زا دهب و ۱

 ۸ مدما 0 ") موکرایرهش و ۷ عرفب نابایب ءار رب اجنا زا رز" ۲۸۱ متفر ن اتسزوخم

 «درادن د رارباب : حج «رارن اب:۱۲ «(الوکشم) ز قف اذک (۱)

 ( درک : د (۲) ؛ شیب زا : هدوزفا ز 7

 اور« ۵ ٩ (هطق نودب زیغا ییا) لینک 2 حج زا ف اذک ۵)
 زا و :ج «0طیاح زا و :ز «) طداح را و:1 «ح ف اعضاو اذک (9)

 «درادن ارهلج لصا د « () ظفاح
 1۸0 خیر اوتلا عماچ رد عضوم نیا ٌهلداعم هرتف زا هکنانچ «هعقاو» زا دارم (۷)

 ِتقولا لبق.و مش رهاظ قثک رد وزا وا دوخ لوقب هک یتمارک ارهاظ دوشیم مولعم

 یک و یا نی تقصاح یداب اما و اق ده |وخن قرغ یک هک هدرب هداد ربخ مدرک

 دیسرپ وزا یکی دوب تیمرآ و غراف نانچه انذیس و دنداتفا بارطضا رد مدرم تسکشب

 هک فک ین یا فیسا هداد ربخ ارم رصنتسم تفگ هتسشن نیا هچ تلاح ننچ رد هک

 «نامرک و دزي : ز (۷) لا داتفا هلبج یتثک « مثیدنا ین تهج نآ زا دفابت كاب چیه

 «تسا طقاس ج زا یلکب دعی ص رد ۷ هدار ات اجنیا زا (۸)

 هب «مرپ هب >) مربپ د « رف 11 ( عرقب ۸ زا خیراوقلا عماج یف اذک )٩(

 رد تسا هّلاح هوکزوربف نام اّرهاظ مرپ اب عرف - «درادن ارهلج لصا ح ««مرپ

 «باتک رخ >۲ یشاوحم عوجر « دنوامد قرشم
 شد ۱ « مک نازی : 1 دم راقا حج فاذک

 اّرهاظ (رابرهش لبج) هوکرایرهش -- ؛ درادن ارهلج لصا ح «(هوک نودب و « اذک)

 مرف نآ 9 رلبش. و « هلاح هرگاداوس و هرکزوریف دا تسا هدوب ترابع
 بانک رخ یشاوحم عوجر «تسا هدوب زکذلا قباس



 حس

 ینیوج یانگناهج خیرات ز موس دلج ۹۰.

 رم لا رتنیب رصتتیم ها (۲) مدیسرن رصنتسم (۱) یلیدزن دنج ره تماقا

 رکشل را (؟) شا زوم و « دوب و نم نشیاتس تاّرکب و درب فقاو

 رصنتسم هک دوب یلعتسم رتدرخ رسپ (*)رهص قلطم کاح و دری ظلم هک یا

 به ذم لوصا نعاق رب نم و ( دوب هنر دفع و مود () صنب اروا

 ةياعبرا و نیعبس و هی دحا هل رثظلا رفص رپث مدجیم هبنش راهج زور» : ۷ خیر اوتلا

 و ۱۸۱:٩( ج) +۳۷ ٌهتس ثداوح رد ریثالا نیا - ««دیسر هیَعم هرهاقب اندیس

 ؟٩۷ هستس رد رصب ارحابص نسح دورو خیرات ۲۷ ص رسیم با وا عبتب ارماظ

 «اندبس تشذگ رس» زا فّلوم تالوقم هچ تسا حفاو وپس !رهاظ نآ و «دناهتشو

 رد وا لوق هتبلا و « امیفتسم تسا حابص نسج  دوخ مالک نیع ابلاغ دراوم نيا رد

 « تسا مدقم رگید یک ره لو رب وا دوخم هعجار روما
 «مّلکتم هخیصب خشلا میج یف اذک (۱0)
 ( تمدخم : د «كيدزنب : حز ج ۲ ی اذک (۱)

 ۶۲۷ تاونس ثداوح رد رثالا نيا - «مدیسرب :ح «زد ج۱ ق اذک (۲)
 هک تسا هدرک خرصت ارّرکم (۱۲۱۰۹۸:۱۰ و ۱۸۱: ٩ رصم عبط) + ۷

 وت زا دس ماما هک ننیسرپ وزا و هدوب هدرک تاقالم [صخش رصنتسم دوخ اب حابص نسح

 + تارولعسم هک تسین ی و ؛تسا هدوب هدون هراشا رازن دوخ رسپب وا تسک

 یک ره لوف رب متنگ هکنانچ حاّبص نیح یمجن روما هنرگنیا رد «اندیب تشذگ
 ( تسا مدقم کید

 411 هنس رد یو « لضفاب فورعم هاشنهاش شویمما ریما ردپ یاج ردب ینعی (۲)

 هام جنپ ۷ هنس رد و دوب یقاب هنیظو نیرد رم زخآ ات و دیسر رصنتسم ترازوب
 شرسپ هجرت زد ناکلخ ناب دینک عوجر) زر اف منم رخ تافو زا لیق

 یرغت نپا و ۲۱۱-۲۱۲ : ۲ یزیرفم ططخ و ۲۲-۰۲۰ رّسیم نبا و « هاشنهاش

 ها عضاوم رد یدرب

 :ج «حزا ق اذک (۵ل
 ۳۳۲ تن لا اکو 4 دوب لفتم دجوز فاج ردب رعخد هچ تسا

 خیرات) «ردب شوبجلا ریما هنبا لع هحاکن دنع ایل [نیسولا دهع وب یاز بلا اذپب

 نز ردپ اجنیا رهص زا دارم «درادن د (رهش

 ؛ بصن رد :ز ؛ صن : د ج۱ « صیب :ح یور زا یسایق طبقت (0)

 را و ۱ و

 ۰ 1 مت 5 ٍص را



 هک نم زا ینسح هک وت ُهبترم تنگ وا متساوخ تمیب دهع وزا دوب هداد
 هنرگچ ماما تعیب ینعی مریگ وت رب دهع هن گچ نم (۲)ییسرکشیپ (۱) موم

 و برا هنس رد نوچ « تفرگ نم رب دهع حاحا زا دعب «مناتس وت زا
 دوب اد قارع رد تفو نآ رد هک شاطع كالا دبع ةيامبرآ و نوتس
 هک رو دومرف نک دیو تباین و تشاد نیدنس ارم دیسر یرب

 هنس رد «1* دوب رصنتسم تقو نآ رد و دش دیاب رصم ۲ تیر هک

 هار رس و و لر ناهفصاب رصم مزع رب )۲٩ ةياعبرا و نیتس و مست

 (۸ خهرات نا رد و ۷ تسدرک هاشم هک یراطخا زا دعب ۲۷ ناجییرذآ

 و یدعا کد و ۳۱3 ۵ )۳ نو (۲۹) تفر ماشب هتش هتشون لصنم
 7 تدم رد و ۲۱۳) عشاد ماقم اجنآ من و لاس كي برق (۱۱ ةيامبرا و نیت

 «درادن د «(اذک) موم :ح «ز جا ق اذک (۱)

 « دوش هناوخ تسا یکم زن «تس رتشیپ» « صقان طبقت اب خسن (۲)

 «درادن د «بناج :ز «حجا ف اذک ()
 هاب رصنتسلا نامز نآ هنیلخ و» : 118 عراولا مماج «خشلا عیج ف اذک ۵)

 نا رد [هنیلخ] و» : هدوب نینچ !رهاظ نتم لصا هک دوشیم مولعم اجنیا زا و « دوب
 « «دوب رصتتسم [هیلخ] تقو نآ رد وه ای « «دوب رصنتسم تقو

 تسا دقاف اردادعا عیج ۳ ؛ دراد ج رد طقف ار« ةياعبرا» ٌدلک (۰)

 1 ناکیابرذ1 ج (0)

 «درادن ارهلج لصا 3 «بیاغ هغیصب حز جا ق اذک )

 ««اندیس تشذگ رس» ینعی (۸)
 و» هلج - «درادن ارهلچ لصا د فو :ج «بیاغ هغیصب حز ۱ ف اذک )٩(

 ی ایفا ید تتلو دوع زاتیبنا هتخرخعم هل اهنیا 5 *ناجیرذا مار رب اه وا

 تبسانم نیب و هدرک صیخلت هک دنچ نيمه رد ارنآ زا لیوط صف هک «اندُیس
 ی عماج رد هللک دنچ نیا هلخاغز هد سنا دما ۳ ار لاعفا

 ۱۲ یب.1۷۵ صس۱۶ س. 11۸ ص) تسا مات هعفص كي بیرق

 «دیسر :ح1 «زدج ف اذک (۱۰)
 عماج «تسا دقاف اردادعا عیچ ح «(جرد طقف «ةیامبرا») زد جا یف اذک (۱۱)

 وا فیس تحت لا و تا صحت و

 ۳ جم

 جیب



 ینیوج یاشگناهج خیرات زا مّوس دلج ۱۸۸

 حابصلا ( (۱) [نی] دمح نب نیسحلا نب رفعج نب دمحم نب ع نب نما وا مان
 دناهدروا (۳) تشذگرس رد ؛نیعمجا ساتلا و ةكئاللا و ها دز هدس

 ۱ و دنتشونب وال ارش نوا وا تا زا یعاج یقو هک

 رد ارقاروا نا و دادن:اضر ناذپ ۲۳) شییلت و (4) عنصت هار زا دندروا وا

 رخ مایا بهذم نم و ی سس تمل نسخ فا ز تشک پناه

 .زب مان (۷) باّرض ۲۷ هریما دوب یصخت یر رد «تشاد یرشع انثا تفت

 بهذم وا و دوبی هرظانم رگیدکی اب ارام تقو ره و رصم ناینطاب بهذم

 25رب زیک یاج نخ نآ نم لد رد اما متشادین عج و یک یا رنک از

 هک مدرک هشيدنا شیوخ اب دون یور بعص فوخ یرامب (۸) نآ یانثا رد

 هّلاب اذایع کا )٩( مدرکن نآ قیدصت تل تیاغ زا و ی به ذم 5 ۰

 «متفأی افش دوخ ضرم نآ زا یاب كلاه نیسران یح دسر رد دوعوم لجا

 يا شیتنت و زا ما مگ ناینطاب ُهلج زا ۸ دوب یرکید

 و ؛متفای فوقو نآ ضماوغ رب ات داد ریرقت لیصفت و # مدرک بهذم

 ۱ ترا یا ات
 حابصلا هچ تسنا تابثا كشالب باوصو «تسا طفاس خسن عیج زا «نيا» هملک (۱)

 هلک و ؛ هدوبوا ردپ مان هکلب تسنا موم «نیا» طاقسا هکنانچ هدوبن دیحم بل اعطق

 « تسا شن غومسم ۳ اچ چیه و تسا برع هقورعم مالعا زا حابصلا

 وا : دنا هدوزفا ز ج حد ف اذک (0)
 ناموس 4 « « ناعیبم : ح زا ق اذک (۲)

 «عییفت :ج ( عییضت : ؛حس :ح «زد ف اذک (4)

 «لدک) شیط+۱ «یلفءرز ی حد ج ی اذک (۰)

 «ریما :د « هطقن نودپ ح ان

 « تارص حج « (دیدشت نوق 1 لو) زد ج۱ قف اذک (۷)

 «هک : دنا هدوزفا ج۱ «حزد قف اذک )٩( «ارم : هدو زفا طقف ز ۸
 ؛ صقان طبقنت اب خسن قاب زد ی اذک (۱۰-۱۰)

 «(اذک) سوم :ح «خسن برا ف اذک (۱۱)

 ی یک سا یاب ریش  درب انوکیرپ تا شو رک ات فا ناو مرز ها ری ندا فا تک نا وی سده سا

۲ ۳ 

- 



 ۱۸۷ ثیدج ثوعد و حابص نسح رکذ

 دن وخ ادیب تشذگرس ارنا ناشیا هک ابص نسح میاقو (لاوحا رب
 و فت 1 و داتفا 1 خرات نیا 3 یتاتف و دوب (۲) دوصقم 1

 ۳ اب ا دوب ی

 هفوکب نه زا وا ردب «تسا هدرک ()اعنا (*رببح هلیبفب وا (۲) تبس)

 رد ام مان و ميب هکرا و
 دما دوج و

 (۷) یلکشوکب -تسشن و ( تسنیاق ز تلصا

 یکی هچ (٩نالیجم وت ناب ماخ «

 « هفطاع واو نودب سیما خشلا میج یف اذک (۱)

 هال و هتشاد تسدب ار «اندیس ت تشذگرس» یعب ار ۱ شل نیدلا دیشر ۲۱

 تالوقتم و تسا هدون جرد یر اوتلا عماچ رد (وا دوخ چرصتب ارنآ نیع هن) ارنا زا

 طرف هطساوب ینیوج ۷ « ییوج تالوقنم زا تسا رت لصفم ار باتکنا زا وا

 لالص و رنک بتک زا وا رظن رد عبطلاب هک ارباتک نیا تینع رد وا بلصت و نیدت

 دم هک زین 9 «تسا هدربیم راکب بلق رفت و تیهارک لاک اب تشیم بوسح

 مبف یارب هک نا زا یکی ام لقاب رودقلا یتح و تیشوک نآ راصتخاو صیخلتب طارفا

 « تسا هدرک راصتتا هدوب یرورض «نحالم» جرات

 : شیب فو جا ف اذک ()

 3 (هطقن نودب ۲ «حج ق اذک (4)

 ؛ درادن د (هطقن نودب حج (ز ین اذک (0)

 « تسا تناف :ح .« تسشاق : ؛ملقا تنم و اعصنلا عبج و ز ق اذک (1)
 ءارهخ زا قیاف یکشرک زا ٍتسا ۳ هلج زا «درادن ارتیب نبا د «تسنام ؛ج

 ناونع رد ملقا تفهب دینک عوجر «تسا رعاش دوخ بطاخم و رجنس ناطلس دهع .
 ۸۸ ص ۱ ج احضملا عج و « «ناتسهف»

 «تلحرکز : ج «تاشوکب :ح « كلشوکب :۲ « احصفلا بجم و ملقا تنه و ز فاذک(0)

 «نالجم :۲ ۰ ملقا تنه و لطز ج ف «هّناعصت ةاتم ءای و يجاب) حضاو اذک (۸)
 ةاتخم ءات و همجعم ءاخاپ) نالتخم : اجصفلا حج و م « هطقن نودب ح « نالیحم :س

 «دیاب باوصب بوقا ایوگ ربخا نیا هک دیایم رظنب تایپ قایس زا ؛(هیناقوف



 -ینیوج یادگناهج ران زا موس دلج ۱۸

 و دیناشج اف تب رش ار تماع تبقاعب )و دروس اروا باسنا و

 لفتسم و دبتسم فسوی نیا حالص و دینادرگ عطقنم ناتسیا لسن لی

 (:تسروهشم تاماقم و )دومح راثا اروا و تشگ

 ةوعد ارنآ هک هدحالم توعدو وا دیدجت و حابص نیح رکذ

 ۳یاعت لا امدّدج ال دنناوخ هدیدج ۱

 :کالره یتگ هداز هاشداب تکرح رح و تیزع هطساوب لاعت ّقح نوچ

 ۳ ۵ 2 و ۳ را مس

 ۳ تفزی دندوب و زاب اهاس زا ی نوچ ۰

 اب )هک ۰ ناشیا تدیثع و بهذم رد لوصا لیلاضا و (لوضف لیطابا 0«

 ۳ بو کی و دندوب هدرک جزتمم سیف بتک عاونا و لر فحاصم

 جت 3 ۱ و فحاصم 7 نم 0

 را کم ۳ نا ست بیم ی ی ی سا تا سا شک یو طی ی سیر مک تا ی بی او سا ی اب ن یاس ۳ تا س ۳ بد تر رخ حس دور رج ۱ وز قو و را ای اه و ی ی و ما 5

 « درادن ح (۲) « دنرادن ارواو ح ج ۱ (۱)

 «دناب اروآ هرهاق و رصم كلم و : هدوزنا ز ز - « تسرایسب روهشم : د ج (۲)
 « دنرادن مادکچیم ار« یاعت» ؛ ( توعد و یاج ؛ توعد رد : د) حد ق اذک (4)

 و حابص نسح رکذ :ج «یلاعت هّلا امدّدج ال وا لاوحا و حاّبص نسح بسن رکذ ۲

 ای7 « وا باتعا و دالوا بهذم تریس

 «یا :ح «جخسن میرا ف اذک ()

 ءدرادن هلک دنچ ز « هعلاطم ۱ «حد ج ف اذک (7)

 « لوصف :زادج 2۱ ف اذک ۷

 « دنرادن خسن قاب (د رد طتف «هک» (۸)
 مس |۱۳

 «جم :د «حس :زجا جن : ح «یعایق طبقت )٩(



 ۸۵ رصب نییطاف یانلخ رکذ

 هس «داد بقل روصنم كلم اروا و درک ضیونت «وکریشب ترازو بصنم
 تیدلا حالص وا هداز رداربب ترازو «دش هتشذگ هک ()دوبن مات هام

 رصم ()تکلمم و دضاع رب و (7) درک روما طبض نیذلا حالص «داد فسوی
 دومح نیدلا رون ماش بحاص .دوب وا کح موکحم دضاع و تنگ لوتسم

  گالام نآ رد کح ذانن نوچ هک تشون ۲ یزوچ فسوی نیّذلا حالصب
 باصن رد ارقح و تشاد دیاب بجاو لطاب رب قح ۲*) ترصن داد تسد

 «دینادّک رهاظ یارع یانلخ مانب مالسا (0) رعد راعشو داد را شیوخ

 و [عبس: جا (۷) تر هنس (۱) مرحم نیس لاو درک تباچا نیدلا حالص

 و درک هبطخ (۸) مرا نیدل رصانلا مانب رصم راید ربانم رب ةيامسمخ و نیتس

 جنپ و هام ود قیقحتلا ْلع هرکربش ترازو تّدم -- « درادنار هلج ج « درادن د (۱)

 تصش و دمناپ هنس هرخالا یداج مود و تسیپ هبنش زور رد وا تافو و دوب زور

 ۳1:۱ :ناکلح نیاز ۱0۳۰۱۱ رتالا تیال دز راد
 «تکلم رب ٌ ۷ دضاع رب و «زج ف اذک (۲-۲)

 « (درادنار «و دضاع»

 «یربخ :ل «صقانای لماک طبقتاب خسلا رهکا یفاذک (0)
 «تلود :حدج «ز ق اذک(۰) «برش :۲ ۰ 3حز ج ق اذک (4)

 «درادن ار «مرعع هعج» هلک ود ح «خن عیرا ۱ ف اذک (-
 اعیج هک تسا نیخروم عاجا فلاخ و مضاو وپس نآ و « سنا عیج ی اذک ()

 و تضش و دصنای هنس رد ارساّبع یب مانپ هبطخ هماقا و رصم رد نینیطاف هبطخ عطق
 دیدرت چه نودب «ٌتس» یاجم تسا «عبس» نم رد باوص و «دنا هدرک طض تنه

 قانتار ایم و * تنتن را 2 «خسلا عیج ف اذک (۸) هی و

 سولج ٌخرات یفگنا و ««هّلا نیدل رصانلا» یاجم تسا «هّلا رماب *وضنسا» نیخروم

 ی ال

 (تسا ۵07-6۷۶ ءوفتسلا تفالخ تدم
 ی

 اروشاع رد تسا یقغل زین رونشاع - «روشاع : دج۱ «حز قف اذک )٩(

 ؛ (حابصم و سوماق)
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 اس سی

 سس تم مست

 سلنا سست مت تجسم سو
 تك

 تست

 .م ین جفت اب >ک

 اس اس تا یو اواخر یا یو سوم ین ست تستر # ین ایت



 ینیوج یادگناهج رات زا مّوس دلج ۱۸:

 ۱صج بحاص (۱)هوکریش نیدلا رون « دندآتسرفی وا کيدزن نانز یوسیک

 بیا نب تفسوپ نیدلا حالص و داتسرف رصم راید تظفاح رارج یرکشل اب

 ماش رکشل هزاوآ گنرف نوچ «دوب مع بحاصم دوب هوکریش + هداز ردارب هک

 ((۲) تشک هرهاق هچ وتم :یکروش و دنداپخ شبوخ کام اب یور دن دینشب

 و دضاع « دیسر هرهاقب ةئايسحخ و نیّتس و جیرا هنس رخ۷ عیر متنه رد «

 زا رکشل تهج ءوکریش « دندرک لابقتسا اروا ٍدروم رمارکا و مظعت "۳روباش

 و تالاوم «داهن شیپ تعفاذم و لطم (روباش درک یام ساعلا (؟)روباش
 داتسیا نا ریبدت رد (۵روباش ()دیشک تاداعم و (۱هرفان تافاصم

 تسد رد دضاع نروج درگ رنب تنضک زا فا تاب ارهوکریش هک

 رب و وا تدکم زا داد ربخ ارءیکریش دوب - و نوز ۲۷ روباش ۰

 (۱:)روباش یزور ددوت و دبقفت لیبس رب ؛تشگ فعاب (۹*)روباش لدق
 مساب تداع رب فسوی نیذلا حالص وا هداز ردارب دمآ 1 و

 و تفّکب اروا و تفر (۱۳)زاب شیپ (۱۱)حالس لما زا یتعامج اب لابقتسا
 ۱۶ .کللذ (۱8)ناک و قاتسرف وا نخ صرف فون تا هدومرف کانانجنا

 ۳ یر رس ار ما مر

 اذک (۲)  «رهظا هلو 4و : هدرزفا ج 0 گری میش
 ق انک (۰) «روباش : ۲ «خسن عبر ۲۶ افک 0 ویا

 :آ « تزفادب :ز « هرفآع : د یف اذک () تا «خسن عبرا

 « دنسک : 1 تک حاد ین اذک 0 « (؟اب نودپ) هرفاتم
 «روباش :۲ «خسن میرا یف اذک )٩( «روباس: ۲ «خسن میرا یف اذک (۸)

 )٩8( «خشا عیج ین اذک (۱۰) «روباس : ۲ «خسن عبرا یف اذک ۱
 1 حد « (صقان طیقتاب) الصننم ز ج1 یف اذک (۱۳) ۰ «حالص:ز ۲ (۱)

 لو) "ح یف اذک (۱۵) (ج رد طقف «ن راک» (۱۲) ؛ (صقان طبقتتاب) زاب وا

 « (<رشع» نودب « طقف) عباس : 1 ؛ («رشع» نودب « طقف) عباسلا : « لا نودب

 ۰۱۷۵ : ۲ ططخو (۱۹۲:۱۱ رثالا نیاب دینک عوجر -- ؛ درادن ارزور داذعا الصا ج
 تاک رب 1 او 2»"* ۲ ۷ ۰ ۱ :ناکشخ تباخ

 « درادن ار« و عیرا» ج (۱9)



 ۱۸۳ رصع نییطاف یانلخ رکذ

 تسد رد رصم یکی نفع بل و د ول دضاح ریزو هک (۱)روباش « دنتشگ

 ح تک 3 و ۲ ُه 1
 تمامت و ریزو و هفیلخ و دیتگ لوغشم هرهاق هرصاح گنرف رکشل نوچ وا

 ع150:0۲)رازه رازهب ناشیا رورس اب (۲)روباش دندش دیمون هرهاق و رصم لاها

 هرصاح زا ناثبا ات دقن یضعب و لجوم یضعب درک هلاصم یرصم رانید

 ه هعضاوم لام (4) هست مس راید رد ۵ و دنتساخ رب هرهاق

 ی دنتسج 9 ۳ نواب و وتو و یا

 ارهلج اجنیا ح «روباش:بلغا اهدعب یو «روباس :اجنیا ۲ «حزد یف اذک(۱)
 « (واو ود اب) روواش هه دعبب خیراوتلا عماج « روباش : اج هه اهدعب لو درادن

 كي و هبجت نیش اب «رواش» انثتما الب برع نیخزوم بتک یج رد صخ نيا مان

 روباش اتنتسا نودب خسن میچ رد و اج هه بانک نیرد نروچ لو تسا روطسم واو
 تسین خاسن طلغ زا شان هملک نیا نتشون روطنیا دوشیم مولعم ثش هتشون (روپاس ای)
 هک خيراوتلا عماج 3 هکننا و: تتسا ةناوخیم و هتشادنبیم روباش ارنآ بفتصم .درف زن

 واو ود اب «یزواش» اچ هه هلک دریا هدون اراثگناهج تعباتم بلغا لوصف نبرد

 ارفّتصم یلصا یالما اج هم ام هک تسا 1 و «تسا هرقف نیا دوم زین تسا روطسم
 « باتک رخ ۱ یشاوحم هلعسم نیا لیصقت یارب دیک عوجر « متشاد ظوفح

 ۰ 3 « خسن عبرا 1 -)

 نودب) رازهب :د۲ هریغال تسا باوص نیه و «رازه رارکنب حز ج یف اذک (0)
 ثداوح رد ادفلا وبا) «رانید فلا فلا یلع غرفلا ژواش عناصو» -  (رازه رازکت
 هباچاف يلام ذخا و حلصلاپ ریشب خرفلا كلم یا [رواش] لسراف» «(9 :۳ج ۰1۶ هنس

 نيا) < ضعیلاب له و ضعبلا لجعب ةب رصم راتید فلا فلا هوطعی نآ یلع كلذ یا

 <( ۱ : 2 ؛ لاس ناه ثداوح رد ربثالا

 غلبم نیزا رواش نوچ - « تماق :ح «همن:۲ «همن:ج «زد یف اذک ()
 كشالب «همبن» سپ تخادرپ گنرف رکاسعب دن رانید رازم دص طقف رانید رازه رازم

 «دنرادن ار«نب» حد (8) «(هربغ و ریثالا نیاب عوجر) تسا طلغ
 :ز «رعش) : نام رد «رقثسن 1 :رگید یخ هیشاح رد ج ح ین اذک

 یا تا7 7 ین اذک 0 « درادن د « رتشا 3 « رتسفا

 ؛ تاعتسا : ۱ (۸) « تناعتسا : حد

 سد یصحس هست

 تین سنج اه روهه

 تا سس و یا رج )سلم دم نهی تحت مچ حس نت



 ینیوج یانگناهج خیرات زا موس دلج ۱۸۳

 ")وا یاج دوب کلاس خ+ نس رد هک ار یسیع ۱۷ مماقلا ویا وا رس

 دناب تفالخ رد لاس شث و دوب وا بقل * هاب زیافلا و ۲ دناشنب
 :۹) تشاگب

 ارظفاح نب ۲۲ فسوی نب هّلا دبع دنبحش وبا ۱ شیع ربپ وزآ دعب و

 لا هک یتقوب ات دنداد هّلا نیدل دضاعلا وا بقل و دندناشنب (۷تفالخ *

 ۲۸ دن دش یوتسم نآ دالب و رصم رب پویا

 (لاوحا ننا ببس و تیفیک رکذ

 20۱ و [ناتسو برا : جا (۱۱) نیسمخ و عب را هتس (۱۰) لیاوا رد

 لوغشم (۱۳بهن و لتقب و دما رصم رایدب هوبنا ۲۱ یرکشل گنرف زا +

 _؛درادت ار« یسیع» "دا - « (مساقلا وب :ا» یابم اذک) هاب ماقلا : ج (۱)

 « دندناشنب : د ج «حز ین اذکآ8) ار ) زا لک هلج نیا (۷-۲) 1

 دنرادن ارج ِت «دنرادن .د ج ۳ درک لطف لب وام دی

 اچ ح « هاب رهاقلا : ز « هل شتافلا « هل ریاملا : ج ج -- یسایق طبقت (4)

 عاجاب - «تنذگ اچ درادن نلیوط هلح؟ «درادن ارءدوب وا بقل و
 ۱ ات رتاتلا راضتخا یارب هک هک تسا هقا رضج یياقلا هتل نیا بل نیخررم
 9 تجر ۱۷ ره (0) ۰ «تسا وبس کلش الب تسا قم رد هکناتچب قاب زئافلا ننپ
 فی دم نب ها دبع دیحم وبا :ح «ز ج یفادک ()9 هچنپ و هاجنپ و دصناپ
 ۱۳یزفا زا ۲ هیشاح خوجر () . «درابن ۱ «هقا دعادهع زیبا: د * بسوی

 یا بیس و تیفک و :ج « (ناونع رولعب هن) ۲ ین اذک )٩( « تشاد تفالخ زا

 یاج) لاح :ح ؛ درادن 9 لو «ناوعع روطب حز 3 «(ناوعع روطب هن) لاوحا
 «روهش : هدوزفا ح ۰ ] تسا نینچ : هدوزفا « لاوحا» را دید « («<لاوحا»

 اس سما اب او مو ام و «خشلا حج ین لک ۷

 هرهاقب ها اب هرکریش دورو 5. دمی رطم هدر رک فسا بتصف درخ رصت اب

 «نسمخ و عیرا» یاجم تسا ؟ نیس و عبرا» نتم رد باوص و 6 و بوق

 «بانکر خآ یار عوجر «اهدرک حیحمت بالق ود نب کناچ
  «رکشل :ز زجا (۱۲)

 ( دنرادن جد ((یس ج) ۶ ین زا ی ۲ ین اذک (۱۲)

 و

۱۹ 



 ۱/۸۱ رصب نییطان یافلخ رکذ

 یلعتسم « دما ده اوخ 7 رک دم 2 توعد رد و 0 + یو

 )٩* تفای تافو هک یتفو ۳ دوب تفالخ رد

 ۱ نءفلا وذ عبار رد «تسشنب وا یاجم دوب شرسپ هک (*)روصنم لع وبآ

 ۰ ةصفاغم اروا یرازن بهذم ةالغ زا یمج ها و نیرشع و مبرا هنس

 « دندرک كاله

 نب (1) دیجلا دبع (۸نوملا وبا )وا چ نیا دون .یرتپ روا

 اروا و دش هفیلخ وا ماقم ماق دوب هد را و ۱ (۱۰) ری

 ؛۲۱۲) دنا تفالخ رد لاس تسیپ تدم دنداد بقل لا نیدل ظفاحما

 (۱۵ رفاظلا اروا و تسشنب وا یاجم (۱۳لیعایسا روصنم وبا وزا دعب
 ؛(۱۹) تشکب ار اروا دوپ وا ریزو هک مه نب سابع ابع « دنداد بقل

 باتک زا عضوم نیا فیلات هک دوشیم مولعم اجنیا زا - «خشلا عیج یف اذک (۱)
 ححصم *دقم ۱ جی دیک عوجر «  تسا و تنش عالق جن زا لبق

 « درادن د ( رایما :َ « اینا :ج ؛ ایفا : « (اهنا دح) ایا ؛ ؛ هف دف ص

 ی ۱۷ رد (4) و

 «هعقلا ید: ج «زاد ۱ ین اذک (1 « ها ماکحاب رمالاب بقلم (9) ۰
 « درادن هلک دنچ د « درادن ارهوا» ۲ 0۷۳( ؛ نعع ید :ح

 «دیحا دبع: ۲ « هطقن نولب ح «ز د یف انک () ؛ نومم وبا : د (۸)
 ماست تا فا 0 5 دی نی [۱۰) «دیحا دبع: ج

 تسا مساقلا وبا یو هبنک و دوبن هفیلخ وا و تسا
 ( مهوتب نا و نودب خسنلا جیج ین اذک (۱۱)

 « تفای تافو 9 لهچ و دصناپ هنس رخ الا یداج مجنپ رد و (۱۲)

 تسا روکذم دیجلا دبع نوملا ربا هّلا نیدل نام رس هک )۱٩(

 ۰ « لا یدل رفاطلا ح ۰ هقاب رفاظلا : ز یک رز انک ۵

 1 «باتک رخ 1 یشاوحم عوجر

 ؛هن و لهچ و دصناپ هنس مرحم خلس یلوقب و همین رد (۱5)

 مس ته متین سم ج کش سا «هیتسب - ۹

 از نم یعنی نی نر تست بس صحن



 ییوج یادگناهج خیرات زا موس دلج ۱۸۰

 | دننارخ (۱)نایولعتسم ارتعاج نآ دنا ابد نآ و رضم نایعامما ناسا
 كنانچ ید تایالو (۲)رد درک رهاظ ت تیوخ ورم م ایر د حابص نیسج و

 داجما مس ین ناب ر[هی]ر ازن هنیاط و قم هک نیزا دعب

 یدبح عیارش ارش عفر حابص نسح توعد رد ناشیا هک داتفا قالطا ناشیرب

 ی 71 1 نم و یلاعت ها لاق دنتشاد حابم ارتامرح و 0 السا هیلع «
 (*)عرش رهاظ زا (*) نایولعتسم 1 تلئاو ا ال
 رمصم يلاها و دانجا ؛دندوم دادج 2 ۳ ۳ ۲ نیا دن من و كفدرکن در

 و) ۲ ران و «دندنادنپ یفالخ سرد و درک لس تان

 وا تمعیب نا یلاها تفر هیردکساب و تخیرگب یلعتسم زا شیوخ (٩رسپ
 دنداد راصح هبردنکسا رد قدم اروا ات داتسرف اهرکشل یلعتسم «دندرک لوبق ۰

 یعقوب ات : دنگرب رصع سن هوش اروا و دندرک سم هیردنکسا تبقاع و

 (۱۱) هبرازن هنیاط و ۲۱:۱ دندوب سوبحم هرهاق رد (* دنتفای تافو هسره هک

 بسح رب یاد تماما مس هک (۱۳)رازن رس كي. زا هک دننک یوعد نانچ

 رب )هک هردطسا رد (۱*) دنام (۱۳) یرسپ ناشیا لطاب بهذم ۶

 ح « لیعاسا 1۳ « نایلعتسم :ج « (هتیعب اذک) نایلوعپم و ین اذک (۱)

 :اچ هه ۲٩۷ ۲۵6 «۲4۲ ۲۳۹ ۰۲۲۸ ۲۳۱ ص ۱۳ ج ینعالا حبص - درادن ارهلج
 رابب هفیاط و :ح (۲)  «(«رد» یاجم) و : د ج1 جز یف اذک (۲)  ؛ٌةیولعتسم
 :ژ ج « نالوعچم ۷ حد 3 اذک () ِ رهفیاط و :زد جا 1 ار

 رارثا:د هریس:حز « جا یفاذک 0 ؛ درادن ح () اتم
 « خسن جیرا یف اذک (۷-۸) « را :ح «رارن :د « (دندوهنن)

 ۱0و سلب هد هک تفگ دهاوع دمب هچ تسا طبثع ؟رهاظ نا و ار و دوو و

 « درادن ارهلج لصا ح ( تدم نا و : هدوزفاز « و : هدوزفا 9

 را د (۱۰-4)

 «رازن :ج « صقان طبقت اب حد ۲ «ز یف اذک (۱۱)
 ؛ صقان طبقتت اب اب هطقن يب خسن یقاب (ز ین اذک (۱0)

 لاس یس :ج 8 س ی : دا ۳« (اتک:) یه 1 ( (یرسب) حز یف انک (۱۲)

 ( درادن ار«ک» ۲ (۱5) ؛و : هدوزفا ۱ (۱۵) ۲ («دنام یرسب» یاجم ! اذکر



 ی و

 ۱۷۹ رصب نییطاف یانلخ رکذ

 نیا ملعیس و منملا نم رخ هاطعلا و ِ دیبع دیبعلا و نا لام لاملا

 و ۰ ۳ تای نیا تا دا ینورخ یاب ۳

 31390 ؛(۳) درک نوت سایق 2 نیزا

 ۷ ۹ ۹ و درب تار ابا
 و لی ۳ :رم تارطخ ابا

 یا ی 4 ست بیا قامت دا لاق دناب فا ۷ مس ۲
 اروا لّوا (*)رازن (روصنم وبا مان ارکی دوب رسپ ود اروا.و

 1 5 زا دم «داد هّلا نیدل ینطصلا (۱)وا بثل و بت

 (۱۱)ار وا بل و درک دهع یو اردمحا مساقلا ویا رگید رسپ و درک علخ اروا

 1 ورگ ود تعدب (۱۲)نایعا و هبئا رصنتسم زا دعب و داد هاب و
 نایلبعامما و «تسارلّوا ّصن رابتعا هک (۱۳) دنتفگ رازن تماماب یوق دنتشگ
 و دندوب ناشیزا ناسارخ و ۲۱۳ شوق او ماش و قارع نحالم ینعب
 لند تابثا یلعتسم تماما گید تعامج و ؛ دنیوگ (۱۹)هیرازن ارناشبا

 :ج 4٩0 یسالقلا نبا یف [ضیا اذک و (صقان ای لب ی اپ جزا ۲ ف اذک ()
 دلم و : ۷۳ : 4 طامخ « لا دبع دبعلا و: ۰-۲4 : ۲ نابود « هّللا دبع دیبعلا و

 ( تفرگ : ح (۲) (تیاکح :حزد ف اذک (۲) ( لا دابع
 « یدینا رذگ اهزور : ح (9) تانک 1 یشاوح عوجر )40 « درادن ریز

 2 چ ( تضش :حزد ۱ ف اذک 1) « درادن ار«راگزور» ج

 و ذص زاهق* هنس هچجلا یذ ۱۸ رد رصنتسم تافو - «ح رد طتف « تفالخ رد» ۷(

 روصنم : خسن یقاب و « دوب تفه و داتشه
 ین اذک (۱۰) رارب : ج «رارب :ح «رارن: : د ۱ )٩( «(«وبا» نودب)
 « («ار»نودب) 2 و « درادب ارهلج ج ؛ «ار»نودب خسن عبرا

 «دنتفگ» (۱۲) ((«نابعا و» یاجص) نایعاد : خسن یقاب (ح ین اذک ()
 هلج هلج هک هیریسقت ب ««دکنبا تلعی» ینعی تسا همت ّرهاظ «ک» زاد اد یعب

 حد ؛ ةملا تاب ز ج ۲ ین اذک (4) ؛ دشاب لوق لوقم نآ زا دمب

 :ح «هیراون ,د و ؛ز ین اذک (۱0) « درادن زین ار«ناسارخ و» ور

 «(اذک) دبرم : ج «رارن :۱ « هیزارب



0 

۱۰ 

۱ 

 ینیوج یاشگناهج خرات زا مّوس داج ۱۷۸

 8 ِِ وا و « دنداد بل رصنتسم و دن دناشن تفالخ تخم رب اروا

 ا و لاعا فالتخا و لاعفا نّولت زا و .دوب فورعم لنع تق و

 3 رصنتسب قالطا عضاوم رد منم و قاقعنسا ۲۱ باصن رد هن لاوما

 )نیطالس و افلخ ()نیبآ [و] موسر زا رود تایاکح رداون و ؛دش روهشم
 لاثما هککب دن. کلی اقا روک م ٌخراوت رو ۰ بلک" رد

 دا سا زا یی « دوش داریا دیسر نون وا (۰) لاعفا ریاظن () و

 و ۲ هرس نوج ارنآ ا و یتساوخب هناز ا رادبا رهاوج نوع ِ

 ۷۷ دوهحم كاسما زا اراهرکشل هک (۱دوب یی و مان زر ر تی عوخ رد

 بقم و هبلغ كنانچ ()یدینادرگ راعضم قالطا ٩ موسرم عن و قازرا

 شیوخ بجاوم و دندرک روصح رصق رد اروا ۲۱:)یزور «یدن ۳ نسب

 و تشون هعفر كاسما و (۱۱)ریدقت (۱۱)رذع رد شیوخ طخم داد بتلط

 داتسرف یکشلب

 الا هل و یهلا ین الو وجرآ ال ثخیضا
 ۱۱۳ لیلا دلایل رفو هم ییآ ۱

 «ناظم» باوص هک دوربم یوف لایحا ِ اد 0 حج ف اذک (۷)

 اجنیا (۲) « نیا : خسث قاب «سا : ح « یسایق طبقتت (۲) « تسا هدوب

 « تسا لوقنم یو زا کد ات ماتتیا بوسنم ودب ک» دننام هلج اب «وا» دتنام ٌهلک

 « درادن ار«ریاظنو» د ۰ درادن ارواو 4( « دشاب هداتفا دیاب ی ق 1

 « یدوب : ح (1 9 ی ابذخ «لاعفا» )6(

 حیحص «درادن ج «موسرو : ۳ « موسر : ز د ۱ (۸) « دنرادن ج۲(

 ینعب تسا فوصوب تفص هفاضا لیبق زا «قالطا ,موسرم و قازرا دوهعم» -- « یسایق
 « دینادرگ : خسن یقاب 4 و اذک )٩( ؛ «موسرم یالطا و دوهعم یقازرا»

 :ح «(ریدش) ۱ ف اذک (۱۲) درادن ح (۱۱) «حرد ] طقف (۱ ۰)
 ۳ و رسدتلاک ق ردقلا» تم 6 رم ی زد < رب دی

 قیض یا هق زر هیلع و هالتبا ۶ دا اما با هلوق 4 1 هردق و اردق لا

 ۰۳۹۰ :۲ موجتلا و ٩۹5 یسالقلا نب نبا ی رات رد تایپا نیا (۱) « (جات و ناسل)

 تبسن ماحش ارتایپا و هعقاو نیا یزیرتم « تسا ۳ ۷۴:۶ یزیرقم ظطخ و ۹

 « ها ماکحاب را مود حضوم رد موجنا و دهدیم



 ۱۷۷ رصع نییطاف یانلخ رکذ

 بیک و () وبا اوعدآ و این 29 ۲ هام دلا ایکس و ی اولحا

 نیب ولعلا نم كاذب دهش و تارا  و هی رخ _عیر
 نم دهش و ۲۱ منم. طایج طب رایوسلا (ه)وخ و یفتربلا (4) ءافرشلا

 ٌیرودقلا ۹ ۳ 2 و ۳ ییارتسال (دماح َ سس : ریتعیلا ءاهقنلا

 ۰ ۱۳) کو اصلا را دع و[ 2 1 0هز ۳ / رب دمحم وبا ةاضنلا یفاف 2

 یون اخ یی دالب رگید و دادغبب رضح نيا و

 !رهاظ رسپ رصنتسم سولچ رکذ
 ۸ ذوب هلاس تنه (۱۱دعم مق 09 تشذگب (۱*)رهاظ نوچ

 ۳ طیقعت - « هسوبرلب :ح «ةيوبرلاب :ج « صقان طقنتاب زد ۲ (۱)
 ظاعا و ۱ «جشلا _ت - . «موجن و ظاعتا و ادفلا

 ع(طبقت شن و اب نیا : خسن قاب «(نیشا) د قاذک () ۰ .رهش : دناهدوزفا

 ًالصا ظاعتا و ادفلا وبا «درادن ارهلج یریا موج «نافیرشلا : هدوزفا ح (4)

 «اضرلا : ۳ (ایتناکرح نود) رج یاد « دنرادن اردوپش زا كچيه یاسا

 « یارفس۷ :ح ۱ (۸) «دماحما وبا : ج ) ءافرُشلا نیبولعلا نم یا (۷)

 زا ياوح دینک عوجر دوش زیاس زا و وزا یلاجا لاح هجرت یارب -- ؛ ارس:
 ؛ هتینک قف روهشللا وه و «نیسا وبا : موجنلا «غنلا عیج یف اذک )٩( ۰ «باتک
 ریامزا و تنیا 1 زد طاق # یو هلک (۱۰) «باتک رخ یشاوح عوجر

 نودب دنرادن ز د ج « نآ یاج اجا « نام :ح (۱۱) « طقاس خیس

 ۹۸ : ٩ ربثالا نبا « فانک الا نب ها دبع دبح وبا : موج یور زا حیصت -- « ضابی

 «باتک رخ یشاوحم عوجر «یفافک الا نبا :ودره 44۲ : ۲ نودلخ نبا و

 « یباصنلا :ج «یفاصسا :۲ «یاضسلا :د «یراصسلا :ح « ز ف اذک ()

 دع وبا :۹۸ ٩: مئالا نبا «یواشیلا ها دع ربا :ز لثم هنیمپ ۲:۳+2 نویلخ پا
 ۱ ؛تسین وزا یرکذ موجتلا رد, «(نیا هملک ماحتاب) یواضیبلا نب ها

 «(«<رهاظ» یاجم) رهاط : "ح س « دنرادن ار, نژونع نیا ز ج۱ حد ی اذک )۱٩(

 «رهاط :حج۲ هاب ماظ :ز «د.ف اذک (8)
 ؛ درادن د (۱0) « درادن ار6وبا» ح (۱۰)



 ینیوج یانگناهج خیرات زا مّوم دلج ۱۳

 جراوخ دایعدا نیعاللا سو ۳ لا 1 مْیلع س ۳ (۱) را لس نمر۰

 1 )بیس هنم نر (*)یبلاط یا. نب ْلع 9 ق ۳ 3 ۹

 لما  دخا ففوتب جا و کی باستتالا نم یعدا ام نا
 هایعدا جراوخ )٩( منا ءالوه یف لّوقلا قالطا (۸رب ۶6 نیر اطلا تان ۲
 (هرمآ لوا ین ۱۳۱۶ 0۱۱ نتیمرجماب ۰ )اععاش راک اط اکن اذه و

 و راک هنلس و وه رصیب الا ام او 0 و ۳۹ ۳ تك م
 ِس

 بهذمل و (۱۹نودحاج مالسألل و نو نود ةقدانَر ۱۹و و اف
 و ۱۸و ۳۱ یحاباو دون را یمن 2 و ول و مر

 رتف نزو رب دلو و نیتجتفب ۷ 3 زین و و

 « هنع ها یضر : دناهدوزنا 2 ۹ ؛ تسا ینعم كيب ود ره و حیف ود ره

 وبا ۳ تست :زّجآ «تیسل ۶ حج 1۳ ق اذک (۰) «مالّسلا هلع : هدوزفا د

 زا طبتنت ) « و: هدوزفا ح (1) « دنرادن ارهلج موجن و ظاعتا و ادنلا

 ظاعا و ادفلا وبا" .«یلاظلا :۲ «تللاظلا :ز د ج «یملاطلا :ح « موج یور

 «بوضا هلعل و « نع : موجن «حخشلا عیج ی اذک (۸) « دنرادن !رهلج

 ؛موجلا و د یف اذک (۱۰) «مدالو:ج «ممال :زد ۱۰ «ح ین اذک )٩(
 میج یف اذک (۱۲) « نینمولاب : د (۱۱) ( باس : 2

 «دنرادن ارهلج لصا ظاعتا و ادفلا وبا «درادن ارواو نیا موج « خش
 بارعا و طیقتت اب خسن رپاس « موجن و (ار اشنا رشتم) ح یور زا ۳0 حیحصت (۱۲)

 « دنرادن ارواو نیا موج و ظاعتا و ادفلا « «خسنلا عیج ین اذک (۸) های

 طیقتت - «نوزجاح : ز ج « نورجاح : ۱ « داف اب صقان طیثت اب د ح (۱8)

 ۱ ؛ درادن ارج موج «ظاعتا و,ادفلا وبا یور زا
 : مون « درادن ح « یراصنلا : ج نا ( ةوشلا : د (ز ین ادک (7)

 «دنرادن ارهلج ظاعتا و ادنلا وبا « ةيدوبیلا
 ار لبق ها واو دی «وحات 11 « اوحاب (اوحابا :ح (د ج ق اذک (۱۷)

 « حورعلا 1 « حورفلا :ز (۱۸) « دنرادن



 ۱۷۵ رصع نییطاف یانلخ رکذ

 هم رو

 ۲ نجَرلا دبع ناب لیعسا ۰ نب دعم وه رصم ْلع ) لوتسلا (۱)لیعسا

 : (۸ل سی (0یزلا (دیعس نب ()ناصید لا نوبنطقتم ۳ آ و دیس
 « 

 ی سم

 ۱۳ ی ۳۶ برغملا یا 2 7 اروکذلا ادیعس نا و )٩( ةیناصبدلا

 ام رصیب ۱۷ جا 8 او و ییملاب (۱۳)بفل و (۱4) ها دبعب

 نا و ان (۱3)نپا رامدلا شب رانا هیلع " ها کج رکاب با
 ۳۳ ام

 هماتقت و نب ۰ نر دبع نب ۳۳ لیعمسا نب (۲۱) دم

 مثال یا (۳) ۰ هما ین باس وا یا یا ۱ نا
 دبع همسا نا الوق 4۵ ص ظاعت۷۱ یف یزیرتلا لقن یکل و دنبحم نیخزولا ةماع دنع همساو
 ؛نجرلا دبع همسا نا اضیا ۲۲+ ص فارشلا و هیبنلا ف یدوعسلا رکذ و « نمرلا

 و ادفلا یا و ح زد ف اذک (۰) « هئادعا مو جت مسا وه 1 )
 و ظامت0 و ادفلا يا و ح ف اذک 10) « ناسید : جا ریل د ظاعت الا
 ی « نیدلا : 9 حد ی اذک () اه دل ؛ موجنلا

 :۲ «زد قف اذک )٩( ی «ج ق اذک ۸)
 «(خشا عیج ف اذک (۱۰) ؛ (اذک)ر ةيباصيرلا : ج « هیناصرلا : ح « هبناهدلا

 وه و ح ی اذک (۱۱) اه ار ادفلا وبا «اّمل : هدوزفا موجن
 موج «خسنلا عیج قف اذک (۲) «رداص : زد ج۲ « موجتلا ف ال قیاطم
 « موجلا ف اذک )۱٩( « دنرادن ارهلج ظاعتا و ادفلا وبا «درادن ارواو نیا
 اذک (۶) ؛دنرادن ارهلج ظاعتا و ادنلا وبا «یمسی : خسن یقاب ( یبس ؛ ح

 ادنلا وبا « هّلا دیبعب : موج «(ةّراج ءاب نودب) هما دبع : خسن یقاپ «(ها دبس) ح یف
 دییع و هّلا دبع دب ایم رب نیبجنلا زود زا ام رص هکنانچ - « دنرادن ارهلج ظاعتا و

 دیابت سپ ۱ ها ۱۶۲ صن دینک عوجر « تسا تسرد ید ما رد ودره هل

 «موجا ف اذک (۱0) ؛(ینشآ اقا فا نقی نه لا دبع هک دون مهوت
 ف اذک (۱) تب # ست  ادن 0 ۱ ی و

 هرهظا هّلمل و دا ادا وبا ما نا اذک خا عیج ف
 « نب : خسن « سایقلا یفتقم وه و « موجنلا یف اذک )۱٩( « رب اوبلاب : ۲ (۸)

 « روصنلا یا (۲۲) (زعلا ی ۱ (۲ ۱) « زیزعلا یا (۲۰)

 «۲ ح رظنا « مناقلا یا (۲۷)
 « + ح رظنا « یدهلا یا (۲)



 ینیوج یانگناهج خیرات زا مّوس دلج ۱۷

 ۳ ۶د نشیدخ تعیب اروا و (رتایتم ایاظع و تحت رتصم زا اروا

 و کاح تعاظ رب ارلصوم لها و درک تباجا اروا هلودلا دمتعم .درکی
 اقا زا و تنک کاح(۲) مانب هبطخ و دومن ()ضیرحت هاب ردافلا تفلاخم

 نب ةلودلا ءاهب تقو نآ رد و ؛درک وآ ۲۲) مانب هبطخ [زین] انا و تفر هفوکب

 ۱۳ دمت تفای رب لاح ترا نوچ درب هتفر سراتب هلوبلا دضع ء

۱۳ 

 نت

 ندا نوار سیب قیک ا  ز

 و دش نایب شیوخ هدرک زا هلودلا دععم «دومن دیدشت و داتسرف سک کت

 رداقلا مانب زاب هبطخ روکذم دالب رد و دیشک رب رس زا اریک اح تعاط هقبر
 لیصافت و « تک صوصخم هیامنارگ ملخم هفالخما راد زا و (؟) دندناوخ هئابءروم»

 ۱۳ راس راما نر اما تسا شب ضرب زخ لات نیا فک و
 ناشیا ۸ بسن ()نالطب رب ۳ نا یرضح ۲۷ لقن نیزا ضرغ "۹

 (۱۰) تسنیا نآ هخن و (1)دنا هتسب
 3 ۳۹ ۳ ِ 4 گ ی ۰ ۳1  ن

َ 

3 

1 
1 

 «داتشرا ۶ دیووفا هود : فدا 0

 ؛ صیرحت : ح ز د (۲)

 ریما دلقلا نب شاورف بطخ ضیا [+۱] ةنسلا هذه یفو» - «ح رد طقف (۲-0)

 ۱ و لصولا شو اینک هل اعاب 7 نیس بحاص یولعلا هثبآ رماپ ک اجلل لّیتع فا

 ٩ : ٩۳(( شال تار ماهر هفکلا و یاناا

 «موبعلا یلع مدرم ای هلودلا دمتعم باّون ینعی « عج هغیصب خلا عنج ی اذک (4)

 « دنرادن حج (1) « درادن روا نیا ح (۰)

 «طقاس جن یاخرا و ج ح رد طقف (۷)

 ( تیسد :ح «تسن : ج ۸

 ۳ : 4٩ ۱۵۹ ص و «9:ح ۱4 صب عوجر «(دنا هتس) ۲ ف اذک (ور

 « دنآهتسون 2 « دناهتشون :د « دناهتشبن :ج

 ظاعتا رد یزبرقم و ۱۵۲-۱4۲ : ۲ ادفلا وبا ارحدق رضح نیا نم ۱۰)

 دناهدرک رکذ زین ۱۱۳-۱۱۳ : ۲ ةرهازلا موجنلا رد یدرب یرغت ربا و ۲۲-۲
 « "زعلا یا (۱۳) «ح رد طقف هلمب (۱۱) «انگناهج اب یفالتخا كدنا اب



 ۱۷ رصع نییطاف یانلخ رکذ

)۲( 

 لصوم بخاص هک [ةئامبرا و یدحا : ِ (4) و ۳ و عسن هنس رد

 یانلخ 9 زا لّیقعلا (رّاملا )0 [ نب] شاورف *) عینم وبا هلو دلا ل.معم

 درک تیاقم زاغآ ۸ [یو اب] کاح دوب هّلاب ردانلا دهع رد یسابع

 نیا و ۰۱۸۱: ٩ ربثألا نباب عوجر . « لاس نيا نابعش مدزناپ رد قیقحت روطب (۱)

 نبا و ۱۹:۲ ططخ و« ۱9٩ :۲ ادنلا وبا و ۸۳ یننالقلا نبا و :٩۰۲ ۱ ناکْلخ

 « ةيام عارا و رشع هعسن :ح (0) « ۱۲۱: ۲ یدرب یرغت

 رکد :ج « دنا هتس ماح دهع رد تو نالطب کد :ح 1 اذک (۲)

 رکذ :د «ناغیا لاح تیقب و رفع تعاج نیا باسنا نالطب رب دنا هدرک ی یرضع

 «رکید یعضوم :ز «دنا هدوت ناشیا بسن نالطب رب هک یرضح
 «ةئاعبرا و یدحا» باوص و تسا جو اف سا «خسّللا عب رج يا ی

 زا و عامجاپ لا هکاریز ماهدرک جرد الف ود نب نتم رد هکنانچ تا

 تسا ۸۰1 لاس عیاقو زا کاح مانب دوخ كلام رد شاورف ندناوخ هبطخ یمب هعقاو
 ۸۳۲: وا و ۳۲۷۲ نو نیا و۱۲۰ ۹ ی اپ دینک عوجر)

 11 ینعی دوب ۳۷۵ هنس رد دوهب ماح تدالو اینا «(۱۰۷-۱۱۰ :۳ یدرب یرغن نیا و
 زا لبق لاس ۲۱ شاورف 1ک: تننا کیف نی نیم < ةئامشلث و عست» هتس زا دعب لاس

 باوص و «خلا عیج یف اذک (0) ! دشاب تن وخ هبطخ وا مانپ اح تدالو

 ۲۳۳۱ :۲ ناکلخ 2 بک : 5 نیئالا تاپ عوجر « مال و فلا اب تسا «عیشا وبا»

 ۳9 ۲ ناکلخ نب ۱ طبض یرر زا شایرف و ج « اه و ۰ ۷: ۲ موج و ۷

 :ج «شوارف : ح «ساورف :۲ « ساورق :ز «تسادساف هه خسن « دش حیحصت
 0 ؛ تسا:طقاس خسن عیج زا «نب» هملک « ساوف : ۵ < سرلوف
 سد ! لومم ر اپ 0 ظفل 1 نودب ردپ ساب زتسپ ما نما یسراف نابز مسرپ

 تسین هرومشم یاسا زا مان نیا نوج لو مون و باطخ رتعو صاع ورمع دننام
 ؛ دوم تا ار < نبا» سابتلالل اعفد

 « بقللا ج ( دقللا : ۲ «(تاکرح نود و 7

 لو تسا موهفم مالک یاوحنزا دنچرم و « تسا طقاس خسن عیج زا هک ود نيا )

 « دش یقاحما حیضوتلل ادیزم

 ات یا بش



 ییوج یانگناهج خیرات زا موس دلج ۱۷

 اح لتف رد ؟لوا اب هک (1)یناسک یام (۱كلاا تس کلیدزن تّدم
۱ ۱ 2 0 

 رومآ ربپ دتب (0) دوخ و (4) تفگ رب نایم ۳ علطم نآ رب و دندوب ناتساده

 ۲۱۰ ۱۱ تبیف و دنش درنتم و ("لقتسم تکلم جاصم بیترت و تلود

 و اح فو تنگ کیم تلود نایعا و ۸ دع و لح بابرا یاطد

 هد لامفا و ۷ مع و مظ زا اردالب نآ ییالخ لاست یازده صیطت
 ۱ دناسرا و ۱۱)رفع یدحا هس (۱:)لاوش رد ما هتل قالخا
 تفالخ لاس (۱۵هدزناپ (۱۳رهاظ و «0۱)یللام لا توملا كم نم

 طلغ 3 حج خسن - «اب ار : هدوزفا د «و : دناهدوزفا حج «زا یف اذک (۱)
 ۱ «ار : دناهدوزفا ز ج (۲) « یراوت بتکب دینک عوجر « دنا حرص

 كيپ ود ره عجرم و « ساّود نبا اب اب (كللا تس اب ینعی) وا دوخ اب ینعی (۲)

 دوب كللا تس هح تسا كللا تس «تفگ زی نایم زا» لعاف 1( « تسا زی

 هفیلخ رهاظلا هن انشتسا الب تس | نیخزوم موبع جرص هکنانچ تفرک رب نایم زا ارناعیا هک
 ۳ تلا بیح بحاص هناتجو (۱ هیفاص عوجر) تم ۳ یاضتقم هکنانچ
 5 ی اذک () « کلا ّثس دوخ ینمی (9) تینا هی روطنا وب

 ( كل تس تبیه ینعی ۷) ۱ و

 مع ح «منع:۱ «(لوکعم ریغ) د ج ق اذک )٩( « وا : هدوزفا ۱ (۸)

 قفتم - « («لاوش» یاج) روهش : جخسن قاب «(لاوس) ح ف اذک (۰ ( «مغ:ز

 ( تسا هدوب لاو ۲۸ اي ۲۷ رد وا لعق و عاح ندش دوقنم هک تسا نیخزوم هیلع

 ۹ 97۷:۲ طی وب «۲01:۲ ناکخ یا و < ۱۳۰۰۹ اپ مرجر
 ۲۶۲۶ نیمجنلا روتسد و« ۱۵۱: ۲ ادفلا وپآ و ۸۱:۲ یدرب یرخت نبا

 «یمایق حیحصت -« كلاملا :ز ج۲ «كلالا :حد (1۳)  «رشع میرا+ 7
 مال و فلا نودب كلام (دنا كلاب یمسم هک یفاسک هیلک مان دنتام) خزود نزاخ :

 تر و 4 كل ام اب ۱ اوداتو» ها افق رد یا تک عوجر

 و زا رد یلاعت هک یتسب حعنلا وبا زا تبب ود هلج زا تسا یتارصم 0

 . ءاه و هدروآ زاجعالا
 ام نر را در اله هبعف صف ایل هل تلف
 كلام لا تولا كم نم * لتیناف دتفراف دف و اّمآ

 « هاب رهاظلا :ز « رهاظ : ج۱ )۱٩(

 ( هدرباب ح « هدرناب 1 زاد ج ق اذک (۱4)

۳ 

۱ 3 

۳ 

۷ 

3 



 ۱۷۱ رصع نیبطاف یانلخ رکذ

 و ()اهنایپ نتسب زا دعب و دندینادزرگ ففاو ارناکرا و نابعا هلبجما ین

 (۲)متاب ()رهاظلاب و دندرک تعیب ٌلع نسحما وبا وا رسپ رب اهاطع قالطا

 و (۵دینادرگ اراکشا وا تافو و کاح راک و دناشن تخن رب و درک موسوم
 ؛دینادرگ لوتسم كلم رومارب اروا و ("داد رخاف یاهععلخ ارا*)ساّید نبا
 « مالغ دص هثيه و د وب نامالغ رتهم و اهرصق نامرهق هک ارمداخ مبسن هاگنا

 تخنا ِِ و دناوخم یدندوب وا مزاللم ارهنیلخ تظفاح اهریششاب

 باکر م زالم ار 4 7 و ۳ زا و داهن هری ۱۷ سود

 کو ۳ جا طیف و تسب ار

 1 (۱5) دیشکب ار تسا عاح م 3

 مع 3

 ارد م 3 دی و ؛دندروآ لتفب اروا و دندینادرک ناور ورب ریشه

 «رهاطلاب : حج (۲) ؛(رشن و >1) رس و : هدوزفا اجنیا ۱ (۱)

 بّقل نیخروم *هماع -- « هّلا نیدل رهاظلا : +۲۶ عماج جن ی

 «هّلا نیدل رهاّظلا هنو هاب رم هن دناهدرک طبض «ءّشا نید زاّزغال رماظلا» اروا

 ناکْلخ نبا و ۰۱2٩ ۰۱5۱ :۲ ادفلا وپا و ۰۱۸1۰۱۳۲: ٩ ریثألا نباب دیک عوجر

 ۱۲۹: ۲ یدرب یرخت نبا و ۱۱۷: ۲ یزیرقم ططخ و ۸۲ یسنالقلا نبا و«( ۱

 ۳۱۳ یزبسلا یناو ۲۲۳۵ قرو ناجا وقف ز 6 اه

 «دش :د « دندینادرگ : ج (4)

 « درادن ارءار» ۲ - ۰ سودلا :ز «شاودلا: د « ساودلا : 21 «ج یف اذک (0)

 « شاودلا :د «ساودلا حنا (ج ین اذک 0 «دنداد : ز (۷)

 «عضوم ود ره رد - «سوللا :ز «شاودلا : 3 « ساودلا : ؛ج ف اذک ۸

 )٩( تسشنب رضق زد وب بناب ما :ز 0 ار«ار» حد 4

 «هّلاب رهاظ :ز  «رهاط : 8 «د ین اذک (۱۰)
 «شاودلا :د «ساودلا :حز ۲ «ج یف اذک (۱۱)

 نبا) «هولتقاف کاملا انالوم لتاق اذم» -- «دننکب :۲ « جین عیرا یف اذک (۱0)
 ؛ (۷۷ :۲ یدرب یرغت



 شیوج یاتگناهج خیرات زا مّوس دلج ۷
 اح و ؛ دنشکب !رودره ناشیا دور ۳۹ دوعم رارق رب یاکر كد وک اب عاح

 دوب دهاوخ یعطف اروا رب هدرک کح ی یوغد

 دوخ تلاو اب ینعم نیا در ذگب داتشه ز ا وا رع دهجم تمالسب نآ زا را هک

 تکرح بشما رکا (۲)هک درک یراز و عرضن "اارایسب وا هلاو تنگی
 تنرجح دیسر رک ماگنه نوج « دش ۳ ارقلاو نی (۲۹) دشاب رج ینکنا 40

 تفرگین رارق و باوخ و تشادن مارا و نوکس تقاط تنگ یوتسم ورب
 و تشادن نیاف دزی وا نماد رد تسد و تسپ دی )٩( شا نلاو دنچره

 اس .زارق رب ؛ دک زاورپ بلاق زا محور مکن تکرح لطفا نیا دا تسقک"

 نوریب نیک زا نامالغ (,دش (9) طقم هب هجوم کز اب

 رصق رد م ات دوز هاو ادب ناهچ رواج و تکی یا
 هک ()ریزو رم تشگن .تققاوزنیمم نا رنس : سک,و درک نفد اروا شیوخ

 تسنادب ریزو نوج 0 تل فیلحم و دک ات زا دعب

 ۴ ء را تبیغ ۲٩ ببسدش یفتم مدرم 0 اک ریب دت

 یدندروأیب !یرگید زور ره و تسا هتفر هزور تنه وا دنتنگی كن

 و

 عباس تا سرو و
 دا

 تسا عضوم نالنفب وا هک یداد ناشن وزا ات ۰

 ةتس یتعی ةسلا هذه لاّوش نم نیرشعلا و عباتسلا نیشالا ةلبل مطتلاب فورعلا لبجما یلا
 ح فرش هجوت اف یاتفلا ربق دع حیصا و اهلک هتل فاطف ةئاعبرا و ةرشع یدحا
 «(یعاضقلا نع الت ۰: ۲ یدرب یرغت نبا) لا ناّییاکر هعم و مطقلاب عضوم

 « درادن د «یرایسب : ۲ ۱ (1) و « دنرادن ار«وا» د ۱ (۱)

 ؛ نکم تکرب 1 و ح ی تا ۳ «1 یف اذک (۲-0)

 ؛بطقم : .د - 4۱۳ ۱1۹ صب عوجر " یسایق حیحصت (9) « اذک) شدلاو : ۵۵

 بوک -- «ظعم و : هدوزفا اجنیا 0 ور ح ؟بطعم : جآ بت هر

 و هدوب ون جت هد« 1 یاهنع لوقنم ۳ رد ار« بطعم» هلک *ا ءارف زا کی

 ۱ ۳ ۳٩ هد نم وب | رف ۱1 حّحصم مو طلغ مه ینمب ارهملک ود ره ۳ ی ان اهدعب
 0 «دیدرگ : د د (۸) ( رب زو : :ز ۷۲) 9 مظعم» هب < مطتم» دی

 0 ثرابع - بیسو :د ۰ ببب :زّج داف اب صقان طبق ای ج۲ وز اذک
 لاعتسا ن 1 او «مساب» و «هنامهب» ینعم «تلم»و « بیس » و تند 0

 کیه یلکو ؛اریرگید :ح (۱۰) نا لک



 ۱1۹ رضع نییطاف یانلخ رکذ

 ای و دنشکب ارنیا ننراد كن آ یضعب و دنه دب هیامنارگ نینچ یتعلخ ای
 ذ ( تینک هلن 3 لاکن و دنربب اروا وضع نالف اي دنناتسب (۱)لام نیدنچ

 یدناشفا رب راب زود و یدرک (۲) موتخم نیط و رج وی و# اراهعقر

 نافّرصنب و یتفرگ رب ٌهعفر نآ زا صرح تبیان زا تخت (۲)بسحب سکره
 ۰ عح و « یتسویپ اضماب تعاس رد یدوب هعقر نوضم ما و یدرب لاعا

 باکر زا و دندرک منم لاغب و لویخ بوکر زا اردوهب و یراصن ات دومرف
 رانالسم زا ارناشیا ات یدوب هدالف دنج (4) ینز ارکیزه و نتعاد نهآ
 زا یخ و یالسا۱#)۶ دلب لها سام همونذم .تافرح ندب (یفوب قو

 و هناطب و مرح و دندش لولم ۲۷ نیدنسپان یاهنکح و وا لاعفا (۷هیمذ

 ۱۰ ۲۲ ساّود نباب اركللا تس شیوخ رهاوخ و « دندمآ ریس وزا وا ٌصاوخ

 ؛دینادرگ مّتم وا روما ربدم و دوب وا شویج مدقم هک وا یارما زا یریما

 ندناشن و عاح لتق رب و داتسرف ماغیپ (ساّود نباب وا رهاوخ ارنخ نیا

 هک ()دنتفرگ رارق نآ رب و دنتسب نایپ و دنتفگ ینّتم وا یاجم رلع شرسپ
 نیا :نامالغ زا "دنداد مالغ ودب زانید (۱رازهکی ءدنک لاله اروا ز

 ۱« نوچ ات دنزاس نیک تسا هرهاف كيدزن هک (۱۳) طقم هوکرب ات (۱۳)ساّود

 (یسراف فاک رسکب) یلگ_ موتخم نیط (۲) ؛بسلا هل روزا : هدرونا ز ) 8
 «(عمونخم لگ» رد ناهرب و نینمولا ةفحق) تسا لمعتسم بط رد و گنر خرس تسا

 یور زا یسایق طقتت - «درادن ج «یکتر :حزد ۱۵ ( بس زپ ؛ج)
 مانع هف نوکی نا دوپلا مزلا» :۷۳ : + طاعخ ««دننک هدالف دنچ ینز و»:۲۷۵ عماچ "

 «لها و : نا یاجم ز « ح رد طتف «زا» (۰) ؛ «مابحا اولخد اذا سرج

 و « وا : دنا هدوزفا زد )۷( ( هطقن نودب ح ؛ صقان طبقت اب ز ۱ (1)

 و « ساود نیا اب 1۹ « (دب دشت نودب) ح ج۱ یف اذک (۸) سنا هل 1

 نب ةلودلا فیس» :۷۱ :۲ موج 4۱۳۱ ۱۳۰ ٩: رثألا نياب عوجر - « شاود نبا ]
 «تفرگ :1(3)  «شاودلا:د «ساودلا:حز ٩ «ةمانک خویش نم یاود ٩

 ریثالا نا « راره ود :ح «رازه كيرم ج «رازه : د زا 1 ین اذک (۱۱)

 «شاودلا :د «ساودلا : حز ۲0۱0) ؛ رادید فلا :۷۲:۲ موجن و 8 ٩:۲۱

 اما جرخ » - «بلوعم :ج ۱ « بطوم :خز تا ؛ یسایف حیحصت 9۹ )۱٩(
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 ینیوج یاشگناهج خرات زا موس دلج ۱۸

 نایرکشل ابو دینک ناشیا عفد زین شف ماهدومرفن نرغ هات نیا تینک «یامرف

 رش یاعوغ دندش :لوفشم گنج هم ردیک ارضا فو ناگرهرپ تفک

 ۲۱) دیسرعب کاح ءدوب وا لاحر ۳۳ هک هرهاق ردب ات دندین|ودب ارنایرکشل

 .تخوسب رصم زا یبر هعقأو نیرد هلبحما ین درک تراشا منک ارنایرکشل

 (4) رایسب کاح نامالغ رصم رخ رب و ٩( دندرک تراغ (۲)ههن كلي و «

 ار شیوخ راع فوخ زا (1 تاّورم و (٩)رهش بابرا هک یدح دندرک اهیعضف

 ایاعر لاوحا زا و یدرک فوط قاوسا رد بشب وا و ؛دندرک كاله

 بترم نانز لاوحا سسجت و صحنتب ارزیاجت و یتشاد بجاز ()راسفتسا
 غورد و تشارا و یدنتشاد 2 ید ۳۱ مدرم اش ا ندا یدوب 3

 ۱ ۱یلخ (بلع نادب وا " یدندرک اما واب رتس لها و تاروغ. زا

 رب و دنیای نوریب ابناخ زا تاروع هک دز یدانم و تشکب تاروع

 زا ۱۱ ارمدرم نوچ و ؛دنزودن تاروع هزوم (۱)نافاکسا و دنورن اهماب
 دومرفب دندش ین رجزنم (۱۶)ناشیا ()و درکیم جام ) ناز فا )برش

 . شبوخ طب هک یتشاد نآ رگید تداع و .دندیتک رب اراهزر رتشیب ات

 ۱ رپث ۱۷ نالف ای رانید رازه ارهعقر نیا لماح كن ا یضعب یتشون اعقر ,«

 ؛ار : هدوزفا ح (۲) «بوصا هلعل و و : هدوزفا ز (۱)

 «یرایسب :۱ (۵) («دیدزگ» هن . «خشلا عیج یف اذک (۲)

  ناقیب بیرق نم و.« دنرادن ارهملک نی ا گید جسن زا كيچيمو )۲ ین اذک (۰)

 ۱ «عرتس لها» : دمی رطس راهچب عوجر «تسا «رتس» فیحصت «ربث» هک مراد

 «درادن ح « یراسنسا «درادن ارهلج ح «تادووم :د (0

 تلعب :ج «تلع نیدب :ز د «ح ین اذک )٩( «دش دمآ : ح (۸)

  «دنرادن ار«ار» د ۱ (۱۱) 0 د « ناماکشا : ۱۱۰) 0

 . «(ذک) و درکم عبنم : ح رد طقف (۱6--۱0) و :دنا هدوزفا د ۱۲(۱)

 ۱« نالف اب ۲ «ز ین اذک 7 « درادن د (۱0) « دنرادن خسن يقاب

 هلاوح ینعی دوب دهاوخ «نالفب» ۱ هخسن رد «نالف اب» ینعم هخسن تیک ضررف بو

 « دنرادن د ج  «نالف اب ح « رهش نالفب



 ۱۷ رصب نییطاف یاناخ رکذ

 رد )رم رد هّصق ۲نانز یز رد (۱هیئوپ ورد یرداچ و دنتخاسب
 لاظ کاح وا تسد زا ذغاک نوچ « دندرک بصن وا رم رب هداهن وا تسد

 رد وا فالسا و وا یزاخم و جاضف و حیث یاهشحت و تشز یاهتش دیسر

 نوچ ۲٩ دنرایب ارنز نا ات 3 دی رد هوا (۲) لصفم اجنآ

 ۰۲9) رصم اث دومرف اردانجا و دیبع نا هصغ زا « دنتفای یلانم دنتفاتش ودب

 تخم ك (*رذ و نا عفد رد رصم لها ؛ دنفکب ارنآ یاها و دنزوسب

 عفد زا رصم (٩)باحصا هک عضوم ره و (0دندیئارگ اغوفب شیوخ مرح زا
 جارات و شثک و تراغ و دنتخوسب وا باحا دندوب زجاع ناشیا

 ؛::::نانچ نتشیوخ و تفرع لاح نآ تهاشب زور ره نتشیوخم وا و ٩ درک
 ۱۰ نیزا میس زور ات :تسوا (۱نرذا و اضر يا لاعفا نآ هک دونم
 رس رب فحاصم و دن دیهانب مماج دیس رضع ناتو (۱۱)خیاشم یلاح

 تزاجا و نذا یب داسف نیا کا دنتنگ و دنتشاد رب اهلظم و دندرک بوچ

 تصخر نادسنم عنم و عفد رب مئوت یایاعر و ناگدنب هک ارام دور ی وت

 زا ینز زکید نز اب :۱ «نابز یز رد : ط یور زا نونظم یسایق حیعصت (۱-۱)
 نیا ما -- « دنرادن زد ح «6اذکر نابز رار یز رکید اب :ح :(۶اذک) نان

 زا دوخ وا هک (1۱ ص ۲ ج) یدرب یرغت نیا اب تسا قباطم فرح ًافرح بی شل تتیاوقت 0

 ۳ ی تی یا تی یاب ی سم

 یقتعب هاب ناه زا زبن ینبوج هک. دوریم یوف لاتحا و تسا هدرک لق اصلا نبا چرات

 یدرب یرغت نبا ترابع رد هیف جن ام اب هلداعم هرقف « تسا هدوب هتشاد رب اصلا نبا
 اوکرت و قرطلا ضعب ین اهوبصن و رازا و تفن سیطارف نم ةارما لادغ اولع» :تسنیا
 ۱۳ وا ریالا تاپ وپ دیک عوجر ««ةمالط اهن اک ةعقر اهدب یف

 ؛تسا رب رس و موتخم دوصقم ایوگ -« دنرادن زاد « ره زا :ج ج1۱ ین اذک (۲)

 )٩( اررصم :زد ج )0) « دنروایب :ز (ه) « لصتم :ح «

  0ارلج ح « دنرادن ار«نآ بذو» د ج «بنذ :ز «بد :۲ « یسایق طبقق
 «درادن ارهلج ح «دندمآ هک :ج «ندیارک:۲ «زد ین اذک 0 «درادن

  ۸و خماشم» : دعب رطس دنچ هیارقب ارهاظ .و « دنرادن ز ین اذک

 ؛ «باعصا» یاب تسا «بابرا» اجنیا رد باوص «رصم بابرا )٩( ؛ 1 ین اذک

 نداد او حج یفادک (۱۰) «دندرک : حد « دندرکیم :زج «

 « عاشم :۲ (۱۱) « یاضر ی :د"

۱ 

 ویا تا تا یا ی یف و ساو و یا واتس یکتا ست مد یو دات مک تک



 ینیوج یاثگناهج خیران زا موس دلج ۱13
 حس سس

 سروطمن نب یسعب یراصنلا و )ماسل ني (۱اشنب دوهیلا زعا یاب

 دش رثأتم هعقر نیزا زیزع «(یلاح یف ترظن ۸ لب نیملسلا لذا و
 ۱ تم یرفم زاید رازه دصبس ینارصن زا و درک لوزعم ارود ره و

 یراصن و دوهب رب ۲۸ ناناملسم ۷ نّوم هاگ دنچ ۱ 9 وا لاطم (1) دو
 )عادت

 وا ماقم ماف یاس (۱۰)هدزان رد روصنم ْلع وبا (۱۹6اح شرسپ وزا دعب

 یورو ملظ و دوب نونج و شیط ورد دوب مح شردپ رد كنادنچ ۱۱۲۰ دش
 لسدت رب نوچ هک دوب و را کیا .ادیکب هدیاشر یا سم هات

 ۴ نوضم یا رب و یدروا یاجع نآ عاتسا وا و یدنتشاد رب ۱۳)ودب اهاظم
 ۲ یدنداد رد اهذغاک نوچ ۰) یورکن (۱۵) راکنا یدوب ۲۱۲) تامالظ 3

 . و یدوب وا دادجا و ایا و وا مو شحن نآ نض هک یدوب نآ رایسب
 ذغاک زا قفروع تروص 5 یا 9 ۱۳۳ ۱ سن داتنف یرقت

 :ج اتم : د اش ی « یشالقلا نپ ۱ و ریتالا نیا ین اذک (۱)

 1 « مثل :ح « ماسل : ۲۲۸ عماچ 0۲ ین اذک 0 « یننم : ح اس

 9 3 اراغتم ردپ مانادتلا ویا و یدرب یرخت نیا و زیفالا نیا .« هسابل + ج (ماسا
 نب مهاربا نب اشنم : هبترم كيو < رارفلا نب اشنم : هبنرم ود ۲۳ص ینالقلا نب « دنک

 : ج « سرولعس ۱ 65 نازک 0) «۷ح ۱۹۶ صب زین عوجر
 ؟ یلرعم : حج « یرعم: 1 () « لاحا : د « یرما : ج9 «روطس :ح

 ؛ نموم : ح «تنوم :ز ۷ رد ج1 « درپ ز و

 درک تافو زیزعو : هدوزفا ز )٩( « ناملسم 0 «د ج یفا : اذک ۸۵
 «(مال و فلا نودب) جخسن عیرا یف : اذک 61۵ ۶ تا ما ات هو وقل نیا و
 ۱*2 ض ۱ ج ریثالا نیا -- « هدزتاب : ِت «ن میرا یف اذک (۱۰) «درادن د

 ( و : : دناهدوزفا ح ز د (۱۱) ؛«ربث سو ةنس ةرشع یدحا هرغ و یوف»

 «دنرادن د ج۱۰ «ورب :ز «ح ین اذک (۱۲)
 «تایلط : د 1 «تایلظ :ز ج «تامالط : حج 0

 ۲ فا اهیاز - « یدک :۱ (۱2) «(یراکنا >) یراکدا : 3
 ؛ یسایق حیحصت «دنرادن ود 1 0 ی

 «درادن ح ۱ زاد ین اذک (۷)



 هتس

 ۱6 رصع نییطاف یانلخ رکذ

 نیا و تسا ناصقن ار كم تبیه هک دنا لا ارونع تاک زر دش زیزع

 سده عج مع

۰ 

 یکروا 1

 ۱ رد ۲۲۱ جرابز نیا ۲۱) ارت مدن و مریزو هک ارم و یزیزع هک ارت تبون

 ۱ (۲) هعطق نیدب تسا هتفگ شف رعش
4 ۰   ۱ 

 ۱ رسپ زو و + مینا زر یا
 1 رم و

 ۱ 1 ۱ ن و ۱
 ۱ دش ناهشپ زاب و داد تصخر وا نتفُرگ رد ارریزو و دش مس رد بر

 أ :دش فقاو هناورپ ندیسر زا شیپ ریزو نوچ دنار تراشا وا قالطاب-و
 و 0 ی :

 ۱ وا مان هک ینارصنب اررصم و دوب 0 اشنم وا مان هک یدوپب ارماش

 " ۱ رب داقتعا هاژ ز ۳ ذوب هداد فون ۲۷ ننروطتسف نی تق

 ۱ نینموبلا ریمآ ای هک داتسرف زیزمب ٌهعقر یتروع دندوفیم یدعت و ظ مالسا

 ۱ نبا «درادن اجنیا هک ده « دنرادن ارءارت» جا از :ج «ز ین اذک (۷)

 ۱ « درادن ار«مدنو» ح - « كيدن و : ریثالا

 ۱ زا :ز «حرابر یا : هطقت نودب ح 1 ٩ ریثالا نیا یف اذک (۲-۱)
 « درادن اجنیا هلک دنچ د «حرابو:ج «حرابو:۱ «خرابو

 رگید حضوم رد "لا 4۸ : ٩ ریثالا نبا رد زج | ردییوت نیا (۲)

 «یتراباد :1 ..«یرانز :د  «یرابر + هلعقن نودب حا « را نیا ی اذک 44ل ٩
 « یخراتاب : زا . « (اذک) یحرابای ,: :ج

 نرب بوقعی دوصنم هک تسا جاو. و «(تاکرح نودب) رثالا نا اذک ()
 : حج نک :د زا رب 8

 نبا را ۰4۸: ٩ را نبا و حر ج یف اذک ۳
 سی راب هخسن ) ٍمدعلا نبال بلح جرات 1 ی فن ۳۷ یسنالتلا ۱

2 

 امام جا اه ۱ ی اهیلوا ندتممگ ۱

 نبا یفناضبا اذک و« نیزا ده 3 ین اذک )٩( «دنرادن ارءاره ج۱0 ۰
 « سروطعسم : اجنیا د «یروطس :۱ ۰41۰ ۲۲ص ینالتلا نیا و 4۸: ٩ ریثالا

 زراعت :ح « روطسن ؛ سروطسی 1



 ینیوج یادگناهج خرات زا ئ دلج ۱1

 فا  ننآ رضا اسیامت + اد تن و 0 و او
 3 هسردن [ف یزد او ۳ * هبب مارب خام (7)یردی و

 ۱ 1 زبزع درک هعطق نیا تباور و رعاش تیاکش راهظا نوچ ۱۳ سلکر نا
 ۱ «هتع ونملا ین یکراشف )هب هاجهلا ین اکرتشآ ۶یش اه تنگ وا باوجم

 3 رد اراالوا (0) ی را فک دیک رگ ر

 تب اذنه اتتامر ۱" د ِقح تد 3

 عرق غار ام لا و . اولج و را و
 لضف سنا جور و نیا زیزعلا ام ۳ ۱ ٌریزَولا بوش

 ۱ دش بضغ رد دنچره درک ضرع رعش نیا زیزع (۱۱)اب ریزو سا
 ۳در ریو هک میس تبون 5 درک" نغ کیخار اب هنع ۵ تعأ تنگ اما

 یکی ینصح | یییصص

 او: :ح نو زوج لی مه ویا مک«

 ی جو انک هب _ ۱1۳ صب دیک عویر سد دنار 3
 الا نیا «درادن ارهلج لصا ج .«هیاملا: ز «هناملا < ۰

 :د 4 سح :حزآ « یبأیق ۳ 8۳۸ « (<هب ءاجدا ین» یاحم) اقا یف هیف

  دناتلا لضتلا :ریثلا نبا - + نسح :ج «شیح
 رتثالا نیا رد زج ارتایبا نیا () !تستآ هلعلو « درادن کرک ار« وا» )1۱(

 ۳ ؛دراد ج رد روا تبب ود نیا (۸) . «مفاین رگید یاج رد لات 4۸ : ٩
 ۱ و باوص ناه طتف و « طقاس خسن یتاب زا و تسا ح رد طقف «با» هللک )٩(

 . «(صقان طبقتت اب 2 جد 1-۳ (۱۰-۱۱) «تسا زبئالا نيا قباطم

 یور زا یسایق حیصت - «زیزعلا لا ضیا [ریزولا هاکشف : ریثألا نیا «ریزوهک : ز

 ۱ کاج ینمب دناهدرک اجنیا رد کچوک ناکم بلق كي خان هک تسین فلش و «ریثألا نیا
 را ِ ی 0 : : ۳ ۰

 3 نودب) ریالا نیا یو 3 انک (۱۲۳) 1 لس هیف رمالا و یتتا هدوبن نشور

 «(اذک) تاوفع ) :4ولع :ج « ونعا 7 ؛ (تاکرح



 ۱1 رصع نییطاف یانلخ رکذ

 9] یصتع وا 40 وا یعنم و ۳)سلکر نیا )۳( وا ریون اب وا () یتشمدلا

 (۷)هعاعف نیدب در ار" فورد

 رسم او ۰ )ضقتا «نتلا و , ۱ رصتل بلاک ۷۳ رصن ال لق
2 

 : شل و هان نر هم بوش رسزوال كاملا یرع ضقنا ۳

 روا : ز ج «و ری ذو و اروا :۱ ؛ ارول نیزو و روا :ح ؛د ین اذک (۲-۱)
 ِِِ 1 0 10 رب ز و

 یا 1 رب نا و ی

 رد طقف «وا» نیا (۵) اهرغو ۱۷: :یریرفم و4۸۰ ٩۱ بتا ساب
 «درادن ارهلج ح «(«وا» یاجم) و دوب : ژ « دنرادن دج فتا دف یاری هل

 نستوه وا دا رنج هک رب جا عج حیچ ین اذک (0)

 فیحهت روصنم وبا و تسا باوص نيه ههبش البو «رصت وبا :۲۱۰ یربملا نبال لولا
 وبا اعرص زین .هنآ راعشا دوخ رد یربعلا نیا و ریثالا نیا رپ هوللو هچ تسا خاتسا
 ترابت نیع و «مدراذگ یتاب دوخ لاحم ارنتم خدن یافتا هطساوب یو « دراد رصن
 ءاجهلا ریک ناک و یتشمدلا رشب نب نسحما هسا رعاش رصن ناک» : تسنیا زوئالا نیا

 نی 7 ۶ ره ابا هعهج نم ءاشنالا باک و ریل 5 ریزو سلک نب بوقعب اجهف
 حد ه«زجا ین اذک () ««تایألا رصن يال لق لاتف قاوربقلا نیها
 تنبل: نا از ست تفقک یاس نفخ رد کمانح) یاررتلا* الا نیا ۶ اه
 یون 7 ۱ مات ۹ صوصخم تس ۱ ریثالا نبا « ناو ریق» رد « یناورد» 1

 ؛تسا لوفنم ككرتشم ذخام كي زا ودره ای تسوا زا لوقنم ای فرح افرح
 رود ۲۱۳ ی نام نفل لودلا ره ب + ٩ الا يا رد تاهت ۷

 « عفاین ةلاج رگید عضوم رد و تسا

 یفلقب نزولا و « لولا رصتخم و ربثالا نیا یف اضبا اذک و خشلا ِف اذک ۷

 «رعتلا ةرورضل فرصاا نم ۰ "ا رهاظلاف هنیونت كرت
 «رصعلا : ج۲ «حزاد ین اذک ۸

 لوّلا رصتخ «دساف طبقتت اب ای هطقن یب اتگناهج خسن «ریثالا نبا یف اذک ()

 «(مود ۶ات یاجم نون اب) ین لا و
 خسن جی رد دم هلک - «دساف اب صقان طیقتتاب خسن یقاب «ج یف اذک (۱۰)

 « لودلا رصتخ و ربثالا نیا قبطب ت تا و هبش الب باوص و دراد «ید» اب «یذ»



 ینیوج یاگناهج خیرات زا مّوس دلج ۳

 و نیتنئا هنس ناضمر رد (1)ژعم و «(۱)دنناوخ هیزعم هرهاق ۱ و دم ما

 و تیابن ین تالجت و لاوما و سابق یب یاهزکمل اب دیسر رصب (7)نیتس
 3 سابع ینب فّرصن زا زام نیمز و رصم و تخاس كالا راد ارهرهاق

 ِ درتنگب كلام نآ رد فاصنا و لدع و دما ّرعم تسد رد و تفر نوریب
 ۳ و «دنیوک زاب بیجت تاباکح وا تفصت راثآ و تلدعم موسر زا كناچ

 3 درک تافو ةئالث و نیتس و سم ةنس رخ عیرب رد

 ۳ و تسدنب وا یاجم رازن روصنم وبا (۳*زیزعلا شرسپ (۳وزا دعب و
 ۲ بورح و لاتف تایاکح و وبا فّرصن رد زا و رصم و برغم كلام
 1 کاح ی رد (۷ه مئاطلا لیفت . هک 1۶) یکم (4) نیکتبلا رب وا فو

 ۲ غخیرات نود (۲۰) دوب هما ی د دع هک (۸) یطمرق دمحا نب نسح و دوب

 . ةئاغل و نینان و تس هنس ناضمر رد وا تافو و «تسرولطسم ۲۱۱! هبراغم

 ۲۱۲)رشب نب نسح هک دم تسدوب ملح و تریس وکین یدرم زیزع و « دوب

 رم :ج هزنآ یف لک .(۱-۳) فرات شج د دن اوخ :ز (۱)

 :ز « تسا قایق خحصت نتنثا  «درادن دا «لاس نیا رد مو : حج * لاس نا
  ءارشرسپ : 1 دبی ب۱ د ج0 2 اقا

 ۳ ۰« عماج ی ز ج یف ذ اذک (د) زیزع :د «خین عب مبرا ا ین اذک (۲#)

 ۱ «تیکتنلا» اج هه رپ الا نيا رد صخخ نيا مان -« نیکبلا : د «یکملا :ح نکنیلا ۱

 9 «11:* هلج زا «نیکتفا» ططخ رد و « دعبب ۲۰:۸ هلج ز 3 یا یافت

 3 نکعنلا مجمع کا رتالا مدق» بس « یلرخم : خسن یفاب «  (دیدشت اذک (۰)

  یدتلا تیکتفلا» - ۲00(۰: ۸ ریثْألا نبا) «ةلوذلا ٌزعم یوم و مداوق رباکا نموه و
 9 بل هیوب نب دجا یوم تکتنلا» ((۲۰ : ۸ «اضیا) «هیوب نب زار لا زمم یوم

 ۲8 یناب ۰۱ یناذک « عطا 10 ۳۹۱۶ نمجلا روتسد) «ةلودلا

 ۱ «(۳۱۱:۸ ریثالا نب) « یطورق : 0 « یلعمرف :ح «د یفا اذک (۸) « هّئاب : خسن

 ۳ ۱ لاو یلنلا + ؛ صقان طیقت اب ََا جن اذک )٩(

 ِ 9 «همآ :حدا «ج ین اذک (۱۰)

 ( هیوعم : ج « هیواعم : زا « هبراقم :د «ح ین اذک (۱۱)

 دیک عوجر «درادن ار «نب» ح  «صقان طیقتت اب ح 1 زد ج ین اذک (۱۲)

 3 ( ۲۸۲ هتس ثد اوح رد 1۸ : ٩ رثالا نیاب



 ۱9۵ یک ی تی شی ی یا شا ی تی نی ی توت تو

 ۱1۱ رصع نییطاف یانلخ رکذ

 فاصم و دشی ابتدم بم

 دیناد گی ب رغم داللب زا از وا هثج و تثکب و ارخآب ات دادی

 نیعبرا و يدحا.هبب نو ءقرا ید یاجم و

 « درب زین وا ةئامشلل و

 ت مس 

 « بحاص یدرم (۲) ؛تسشنب وا یاجم دعم مف ویا ()ژعیلا نشر

 درک :تیپاتر یجاوب كلم تسایس (*) فو رایتلود و عاجت یک یار

 صم كلم بلط رب وا فا «تشگ تدایز شناردب كلم زا وا كلم و

 مالغ ا1!ّزعم دوب یدیشخا روفاک تسد رد تقو نا "؟ارصم و دوب روصنم

 داتسرف رصع ةئاغلت و نیس و (۸) ناغ هنیس رد ار"۷) رهوج نسحما وبا دوخ

 ۱۰ ۸ ارروفاک نآ زا دعب دندرک و ا تباجا رایسب یفلخ و درک توعد ُرعم اب ان

 رد یسابع یانلخ (۱1) فالخم و دون تباجا (۱:)دزک توعد و )٩( یملاتسا

 4 3 ۲ سم ۰
 روفاک (۱۲) نیس و ناُغ لاس نیرد ۵ و ((۱۳)دنتنگ عم مانب هبطخ رصع

 هرهاف رهش و دش (۱5) لتتسم ٌزعم لبق زا رصم کلام رهوج و درک تافو

 ۹ (۱۷)ارنیتس و (۱۳)نینلا هنس (۱۶)و داهن ساسا لاس نرد م طاطسف لصتم

 « درادن ارهلچ ح « دیز وبا :د () ۰

 «درادن ارهلج لصا ح «زعلا وبا 1 هزتملا : ج ؛زاد ق اذک ()
 « درادن ارهلج ح و : هدوژفا ز ()

 یف) زتعم : ج (0) ( زعم : 1 (9) ( و : دیاهدوزفا زد ج (4)
 : هدوزفا د )٩( «ثلث :ح(۸) ۰ «یرهوج :ج (0) (عضاولا عیج
 « و : هدوزفا ز «روفاک : هدوزفا ح (۱۰) « درادن ارهلج ح « داد

 «دنرادن زین ارهفطاع واو د ۲ -- «دنردن خسن یقاب «  ح رد طقف «فالخ» (۱۱)
 «درادن اردادعا ح «درادن ارهفطاع واو ۲ «د یف اذک (۱8) « درک :ح(۱۳)

 «ح ین اذک (۱۵) تانک زا زنم غیر <.
 ؛ درادن ارواو نیا ۱ (۱9) «دنرادن ارهلج لصا ز ج قم ۱۰۰ لم 5
 نیس

 «(صقان ای لماک طبقت اب) نینثا : حز ج_« یا "و (۱) « ولو یاجم «رد» ج
 سم

 هبنیقوت یار «ار» نیا - «دنرادن !ر«ار» حج زاد ۱ ین اذک (۷) « قلا ۷ 1

 ؛ دوشیم نید رایسب امدق تارابع رد هک ی تسا هیفرظ و



 يبوج یاشگناهج خرات زا موس دلج ۱

 دوب مجخ هک کاح رکذ رد رضح ن :! نيع و ۲۱ دنبذاک هیلع هّلا ناوضر

 ۱۳ یر ۲ تصب یندف یزد (۲)دوب دهاوخ یی -یدلهم دالرا.زا

 نیتنثا هنس رد وا تافو و دوب (*) یوتسم «دوب ةئافل و نیرذع و ٩

 ۱ دیزب وبا یصخت وا دهع رد و ؛ تسشنب وا یاجم اوت وا رس او

 ۱ 3 نیدتم (۸) نایاسم یدرم صخش نآ و درک جورخ برغم لها زا

 9۵ مدرتنارپ !ماق و ()یدبم یاهتعدب و دوب اسراپ و به ذم0

 تسکشب اروا رکشل و داد فاصم 6۱ ماق اب و دندرک و تمیاعا نا

 بیس دن داد مان لاجخ ار 19 اف عابتا و درک روضحپ هی دی رد را و

 3 « دنک جورخ ْماق ۱۳ دیش ب احد هک دناهنگ محالم نت کكنآ

 و نیل و عبرا هنس للاوش رد درک تافو اهنصاخت نآ یانثا رد اف

 « دنتشاد نیشوپ وا گرم و (۱۲) ةئاخلت

 تمواقم رییدت و تسشنب وا یاجم (۱لیعاسا (۱*لروصنلا وا رس و
 5 4 < رز 1

 وبا دوب عاجت و یار بحاص یدرم وا و سد (۱۷ دی زی وبا اب

 ۰ 

 حج ین اذک (۲) «(اذک) دنذاد + حج « هبذاک ۱ «زاد ج ین اذک (۷)

 ینعب «ن هو لاعتسا یارب کبد یدهاش + «درادن ارهلج د ؛ تشک دهاوخ : 3

 ۲ بم: د (۲) «تشذگ ۸ ح ۱8۷ ص رد رگید دهاش ود و ««ندش»

 :حدآ « نیثآ :زَح 0 ((۱ذک" یفوتسم : ج (هل « درادن اردعب و

 نود میمج یف اذک « یسایق حیحصت -- « (صقان اب لماک طیقت بز یا

 « ریز : 3 بز زی 3 ج۲ ین ذ اذک (۷) « مأقم اف : : ج - «مال و فلا

 « درادن ار« «نیدتم» ی « درادن | ار«ناماسم» ج « هفطاع واو نودب حز ز | یفاذک (۸)

 «ماقم ماف :زآ « حج یف اذک ۰ ۰ «اردعب واو نیبچه و درادن ح ()

 « ماقم ماف :ز ۲ «حد جیفا اذک (۱۱) « درادن ار هلج لا د

 «درادن اردادعا د «(اذک) ةئامتس: ۲ «حَزج یفاذک (۱۲) ۰«: :ح10۱0)
 ۰ فا 0 9 0

 31 دف عمان هک ۲ شل ام 0 و « شردپ هن 17 دوخ مسا

 « درادن ار« لیعایسا » د

 «دیز وب : ح « دیزوبا : د ۱۷



۱ 
۱ 

 ۱۹ ۱ یاناخ رکذ

 زا یتسا ۲۱ یرصبلا ماس نب ها د یع دالوا ی دپ» دنتنگ برغم

 نومم نب هّلا دبع دالوا زا دنتنگ قارع و دادغب لها و «هنیاط ن 9

 (٩)دنتس عرض دن 0 هاب دا تم رد « دنتشادن تم

 کتک تست طوظخ رضج نا رب الع و ةاضق و تاداس و ناربتعم و

 قداص رنعجم باسننا رد ناشيا و تسا حودقم ید دالو۱۶۰۱) ییقذم

 دما نب دنبح : ۱۷۵ عماج و ز « «نب» زا دعب ضایپ نودب گو "۱ ف اذک (۱-۱)

 رج « ساق و دا و دی :ج 4 شل نیا دا نپ دی 2 رک ناب

 (مواسا -- هر یه لافی و» : ۲۲۹۵ قرو «نیروتسا ةللشاا ةيبالا» ناونع كد

 هفت .نیروتشم کا زا مّوس ماما مان دوشیم هظحالم کنانج و ؛ «دجا نب دبح

 یشاوحم عوجر « تسین و هل تسا هیلیعسا دوخ تبتک زا 0 9 روتسد

 یضر _ ۵ عماج ؛ (دیدفند تاک رج 5 «باتکررخا

 - « یصو : ج «يضرلا «یضرلا : عضوم ود رد ۲۳6۶ قرو نیمجللا روتسد «(5دشم)

 اب تسا ثناوخ (اضّرلا) یا ارهلک نیا ٩ و ٩ ص هلیمارق هلاسر رد هیوخد موحرم
 " هدرک لقن ارنمجلاا .رویف برای نع هک ۳ هلاتر نام زا ۲۰۹ سازد کیا دو

 دّدشم "ای اب «یخرلا» حوضو لاک رد هبتزم ود باوصلا وه ايم یلع ارهلک نیا
 «(تاکرح نودب) حج فا ۳ شا هد یشاوحم عوجر ( تسا و

 « یقت عماچ ید 4قر زا «يیفولا « یفولا : ضیا نیمجللا روتسد

 «یقلا : ضیا نیمجنلا روتسد « یقفو : ِ « یقف :) ؛ (تاکرح .نودب) د ین اذک (۵)
 و «دنرادن حج « یفن : عماج « بلا

 « «یضرا ۱ نب یفول نب یفا نب هل دیبع [یدهلا یآ] وه لدق يه )با ۱ ج ناکلخ

 درادن ِ ح جا فا اذک (س») « درا دن ج ی: ی ( یید 1 7# ز

 10 9 5 (۸) ۱ 0 ه
۱۳ 

 دهاوش یارب - «درادن ارهلج.ح هدتس:۱ «ژدج 1 ٩) « درادن

 و اس قباسب عوجر «نتسب رضحمد
 6: عماج « خسشلا عیج یف اذک (۱۰)

۰ 



 تس

 ینیوج یانگناهج خیرات زا مّوس دلج ۱ ۱9۸

 ِ ۶ درب ناویا ساب ۲ اجرا (7) وا زا نره 1 درک (۱)انب

 ار بس قوص هل دبع وب ؛ دونی نواهع نآ ماکحا رد دنادز تمس)

 . دبعوب ردارب و تشگ یاو وا تیزع راک نآ رب الو داتفا كش ورد

 ییتع

 ۲ یدهم روظ و «تدکی ارشردارب و هّلا دبع وب یدهم بیس نادب دک «
 ۱۳۳ ۲۰ تم هتنرد وا یالیسا.ز درب پرغم دالب زا هک ۱۷) ها
 ۳ ۰ برفم کلولم (۱۱)ةفافلث و (۱)نیتنثا هتس رد و «(دوب نیتئام و

 ۱۳ رب و ادرکرزغقم و لصاتس (۱۳)دوپ ساّبع یافلخ لبق زا هک اربلغ/
 ِد تنگ لا هام و هستی رفآ (۱) و برغم دالب (۱۳) کلام

 دنا يا السلا لا هل ران زا یربخ

 ۰ ین اذک (۲) «دنرادن حج (ادبب ۱ عماج و زد ف اذک (۱)

 ح جا زد ف اذک(۵) رنو :ز ج (۲) « دنرادن ار6وا» > ۲ «حزج

 ۴ ر «(قسوب :ح۱) نیخا خشلا عیج ی اذک () ؛ دنرادت ارواو نیا
 ۴ / 2 دبع وب و:ز " « ها دجع وبا : ج ؛د ۲ ق اذک (۷) ؛ بانک رخا یثاوح

 وبا هک تساوخ و دک نایصع هک تساوخ.هّما دبع وبا ردارب ینعی - "ها دبع و: ح
 ؛ تا ها دبع وب «دک جورخ» لعاف « دک جورخ یدهم رب ها دبع

 عوجر - « هسایحلس : ح « هناهجلسب : ج اب ند مونا ۳

 «هعست :ح «خسن مبرا قف اذک (۸) ۷ ح ۱9 صب
 (٩) دنرادن ار<دوب» ز «

 ؛درادن ز «یئا:۱ «نیلا :حج «صقان طیقت اب د (۱۰)
 «درادن ار«نیتثا هتس رد و» تاک ز ۰۱۷۵ عماچو حد ج۲ ی اذک (۱۱-۹)

 «باتک رخ | یشاوح عوجر
 1 ۱9۶ صب عوجر ؛درنم هفیعب سخلا خشلا عیج عیج یف اذک ۱
 « درادن ح ار«كاام تماق» (۱۳)
 رو برغم» ج ( دنرادن ارواو نیا جزا 2 یو در ك ین اذک (۱4)

 رد و درادن



 ۱۷ نیییعاف یانلخ رکذ

 دابد مان (۲یدبلا (۲۷هلا دبع ارنتشیوخ و « مرئعج نب لیعاسا نادنزرف

 نیمز رد (۷) دی دهم )زی و (9)نایماتک اصوصخ و (*) دندرک قافثا

 ود) ۱۷۸ نرو خراوتلا عماج ف اضیا اذک و « سضلا خشلا عیج ف اذک (۱)

 نیمجللا روتسد رد لو دنا هتشون هّلا دیبع اریده مان نیخزوم روهج هجرگآ بس ( (هبنزم

 مامالا انالوم» : ۲۳۰۶ قرو دراد یدبم لاح هجرت رد تسا هبلعایسا دوخ فیل ات زا هک
 ««ملا دیبع روهظلا لبق هل لاقب ناک...[هیلع] هّئا تاولص هّلا دبع دم وبا هاب یدیلا

 یب تا هدر راکب اب ازاد  ا زا یرایسب مومف نیا رد فتصم نوچ و

 « هّلا دبیع یاحم دون خاسن فیحصتو وپس رب لح نام رد ارهّلا دبع دیابن ارهاظ

 تك یدها و هّلا دبع نیب ام ینعی ««یدما نب» : دراد سخ خسن عیج رد ۲)

 یده هچ تسا خام وهس هپیش الب و شحاف طلغ نا و تسا هدر هوالع «نید هلک

 ؛ نیخزوم عاجاب وا ردپ بقل هن تسا (هلا دیبع) هما دبع دوخ بثل
 هیوعم هلا دبع : ج  هیواعم لها : ز « هیواعم : ۲ ؛ هبراقم : د «ح ف اذک (0)

 1 رد طقف اردعب واو - « درک : جا «حزد ی اذک (4) «(! اذک) روکذم

 :ج «ناییاسک :د1 «ز ی اذک () ؛درادن اردعب هلج ح ؛دراد
 « لما : جا ۱۸40 عماج و زد ف اذک (۷ « درادن ارهلج ح « ناییاسک

 هم ذب ها نه زد ۰۱۸« عماج ف اذک 0  درادن ارهلج حج

 9 یر «دراد ارج ح

 3و ۱ جشلا عیچ ق اذک )٩-۱۰(  درادن ارهلچ ح « نارسف چت

 0 ینعب ۰ ۱۳۵۹ بلک رد یی دوخ هچ تسا مضاو طلغ

 صسپ ۶ نیبجاا روتسدو ۶ اقا 6 ۱ ناکلخ یاب عوجر) تسا ران

 ی رخ 9 ون زا لبن لاس ود اب گپ ینعب ۲۵۸ هنس رد یو هک تسا یکم هنزگچ

 ۲۰۸ هست فا ۱ ما و ۲ دیر و دی دهم دا نق یدهم عورش نوچو - ! دیاغ ۳

 تسا «ةثلامللت و ثالث» اي نتب رد باوص سپ (باتک رخآ یشاوحم عوجر) تسا هدوب

 رگا «هنامللث و نانثد اب ؛ تسیا هدوب نآ *انب رد عورش خیران ینیوج دوصقم رگ :
 طلغ هیلکلاپ تعم دادعا مات هکنآ یارب یو « تسا هدوب نا ماقا جرات یو دوصقم"

 «تسا مخرا ارهاظ مّود لاتحا دناب قاب دوخ تحصب «نامث» هلک لا ال و دشابن

 مع



  ینیوچ یاگناهج ران زا مّوس درج ۱9۹

 اوچ ات درکیم (۲) ضیرحت توعد ر ۴ اروا صخت نآ )و تسرتکیدزن

 1 4 )و برغم. دالب (*لزا یضعب و دا ۲۲۱ را دبع وب راک

 ۱ نب ها دبخ نادنزرف زا هحح صخت نیا تفرگب )هسال و ۱ ناوریق

 ۱ دبعوب (۷هسالجا نوچ رسپ اب داهن فرط ناب یور دوب " نویم
 ۱ نم تنگ و درک تمدخ اروا وا دمآ (۱۸ وا لابقتاب (۱:)یانک ها

 1 3 وت نوچ نونکآ و (۱۳) بیان لبق زا اهتیالو نیا تسوکح

 3 ۳ هک یم )۰ نآ زا رتشیپ نم تنگ وا «یرتیلوا ون

 ماما موگی دما روهظ تقو نوکا دوین م اما روهظ تقو زونه هک

 «درادن ارهلج د «دنرادن ارواو نیا ج۱ (۱)
 « درادن ارهلچ د ؛ صدر :ح + لر 1 ج ق اذک (0)

 «هّبا دع :ز ج (۲)

 « دنرادن ارءزا» د جا «حز ف اذک (4)

 رایت ارواو ج۱ _ حزد فاذک (0)

 3 « ناوارف : ۴ ناب زم :ز جا ؛د قااذک ()

 یایق حیحصت - « هناحلس : ج « هیساحییلس : ور « هیناجاس زد ( هنناجلتم : 10

 رثکآ رد لصف نیا : رد عضاوم بلغا رد هسک نيا و « نیخروم عاجاب دنتسم یعطق
 « تسا طولغم خسن

 < هرات رس قاب «ز رد طقف «نومم نب» (۸)

 ) : ۱6٩هیشاحم عوجر ههزاملسم ۳ « هساجلس : ح « هیناجلسب :ز د « هناجلسپ ۷
 ۴ ۰ ۸ سبد ِ حر ۰۱۶0 عماج ف اذک (۱۰)

 ؟ تیت : 4 اف حج قف اذک () « نوریب : هدوزفا )۱۱( 

 نیبام تئارق فالتخا ۱ تک یمفز : درادن ز

 . یمدق هخسن هس قبطب هچ تسا ینعم رتفم یلکب رگید فرط زا زد و فرطکب زا جا

 ب بیان لمق زا اراهنیالو نا تمرکح ها دبع وبا هک دوشیم نیا هلج زا دوصتم حج"
 ۳ هدانسرف برغب نی زا ارهثا دبع وبا 3 یو لب تو نیا زا زهاخ ب قدم

 4 9 دق یيا هک درعیم دا جی رد قطب کروم رد هتس ۱ هدرکیم

 و حج ج۱ خشن تیرنکا و «ثسا هدوفی یدهم دوخ لببق زا هطساو الب اراهتیالو نآ

 ۶ بتا هلعلء «  نیا :.د (۲)



 96 نایلبعاسا و ناینطاب بهاذم ریرفت رکذ

 رادان ()بستخ (۲)قوص ها .دبع وب یصخش زا و دندم] وا توغد

 ؟150«دوب نم نما ۷ مساقلب توعد رد و ۲۲ دشاب برف هج (*)هماتک هلیبف زا

 نآ اب وا «دندرک لوبق وا نخ یفلخ و درک توعد انا ات داتسرف برغب
 (8)اهتشون و درک (۸) تباتک دوب نویم نب ها دبع نادنزرف زا هک صخت
 ه مانماب (1۱ بشوح مساقلب [زا وا : ظ] ۲۱۱ اروا کلتا .ببس داتسرف

 دع وبا وه - «(اذک) هّلا دبع دوب :زّج «هّلا دجع وبا :حد ۰۱ یف اذک (۱)
 یثاوحم عوجر ؛ ییشلا لا ذبع یاب فورعلا ایرکز نپ دم نب دخا نپ نیا ها

 لا دبع وبا یارب ار «فوص» بقلا و « خشلا عیج ف اذک (۲) « باتک وخنآ

 قرو عراوثلا عماج رد زج غفاین خیراوت بتک زا رکید عضوم چه رد روطس مقار یعیش
 جراخ زا نوج دمانیم «یفرشم ییش ج هللا دبع ارهچرت بحاص هک ۶

 خاسنتسا ادگناهج یور زا ترابع نیعب بلغا ارلوصف نيا نیذلا دیشر هک تس | مولعم
 و5 نفرف ناونین لس تو دین ) ۳ عماج اذط تسا هدرک

 « درادن ج «خسن جیرا ف اذک )

 « هنانک : ج « هناک: ۲ راک :ح «ز فاذک (0) « درادن ح (4)

 ارییش ها دبع وبا فتصم هکنیا - «درادن ارهدشاب برغب هک همانک هلیبف زا» هلج د
 ۲ یشاوجم .دیک عوجر « تسا مضاو وپس هتسناد برغم لها زا و همانک هلی زا

 یا هدرک تنفس ننوکذم لجن یدک تن مدیب هظفام سیب و
 رم ره ی «دوب :ج «حزا ف اذک 0)

 ن یارب « (عج را هف نام رد و) عمج دنسم لعف دارفا یارب تسا یدهاش

 0 ِ ی (0 ددع 6 ص ۲ چ همدقب دیک غوجر

 هک 5 ی « «داتسرف اهتشون و» دف لج
 لصا د «دنرادن ارءاروا» حز «ج۱ ی اذک (۱۰) «اهپسو :۲ «حزدج
 ینعب ««زا وا» یاجع تسا طلغ نام رد «اروا» هک مرادن کش الصا نم و « درادن ارج
 هبناکم دوب هداتسرف برغب ارهّقا دبع وبا هک بشوح مساقلب اب یعیش ها دبع وبا هکنیا یاجم

 ماماب بشوح مساقلب «زا وا» هکنا تّلعب دوفیم هبتاکم یدم دوخ اب امیتتس دیک

 تعلصم و رهاظ بسح رب لو دوب ماما سفن دوخ یدم تقبقح رد هرگا و تسرتکیدزن
 ؛دعا دهاوخ هکنانچ (ینیوج تيقعب) دادیم ملقب ماما یاد روهظ زا لبق اردوخ تقو "

 ممقلا وب :ج 4 تسیوح مساقلا وبا: ح + تسوخ مسایل :۱ 4 تسوح مساقلب : ز (۱ ار
 ٩ و ۸ ح ۱۹+ صب عوجر - ؛ درادن ارهلج لصا د « تساوخ

 یی 19 نا یا یا اس با قصه 4و هی اس سد صد

 یرس قسم یه سد اس یا ته ۷۹

0 



 ییوج یادگناهج جرات زا مّوس دلج ۱9

 ۳ و دنتخورفن دنرخ زاب هک دنتساوخ رانید (۱)رازسه.فتصب مالسا لولم

 .  دنتخادنیب هفوک عماج رد و دندروا هفوکب لاس ()جنپ و تسیب زا دعب
 3 ۴. نابرب اکنم نیا ام هک دنداهنب نآ اب .هتقین فو

 یاج و دندرب هه اب رخ )٩( مالسا لها و ؛«مدروا "۱ زاب (*) ینامرفب مدوب

 : « دنداهنب دوخ ۶

 3 ۳ زا نایلیعاسا ۱۷ داعد زا یه ۹ هنتف یابثا بد

 ۱ ۸ ما یصخن و و ما س مماما یاد نم تنگ

 فارطاب نایعاد هک دوبرف اروا و دنک توعد ات داتسرف نی (۱۰)ارمان

 ۲ رد روا و داش یذعم (۱۲) کین ۲۱۱) یاهراک نم ار مساقلب نیا و «دقنیزف ۲

 ۲ هطمارتب عوجر «دنا هعفون رازه هاجنپ نخزوم موعو «خشلا میج ق اذک (۱)

 ۰۱۸۶ نم هیوعد
 3 «نامرفب : ح (0) من تس : )غسل میخ ق اذک 0
 . عیچ ف اذک (۰) ما « نامرفب :حدج ۲ ق اذک ول

 ۳ همیارف دو درک هک نرم هماع لاوقا اب تسا فلات زین نیا لا

 . بصن شقباس یاجم ارنا ناشیا دوخ و دندرب کم ارنا هفوک عماج رد یتدم رج ویلعت
 3 « طمارق :ز ۲ 0 ۱45 ص هیوخد و « ۱۲۹ ص ظاعتاب عوجر « دندرک

 ۱ 1 «(اذک) تداع :ز «تاعد :د۱ «حج قاذک
 دیاب - «مساقلا وبا :ح « (اذکر سانلوب :د مشلاو :ج «زا ف اذک ۸

 ۳ یراف نایز منرب تّوتب هفاضا بشوحم ساقلب هفاضاب دناوخ «بشوح مساقلب»

 3 ۳ 7 ده تب ما ی جلب هچ « قدر و لا سر

 )٩( ؛ درادن ج تا و 1 و ؛ تسوح : 1 ؛ یعصق یسایق حیحصت 4

 -- بلا قفوکلا راجتلا ناذاز نب بشوح نب جرف نب نیسحا نی متسر مساقلا وبا دوصقم
 نفاتک رغخآ یشاوحم عوجر 7 رد هیلیعاسا فورعم ةاعد زا تسا روصنطاب :

 «دنرادن خسن قاب «ح رد طقف «ار» (۱۰)
 «راک :حد «اهراک :ز ج ۱ اذک (۱۱)

 « دنرادن خسن یقاب ۲ رد طقف (۱۲)



 ۳ نایلیعاسا و نایطاب .بهاذم ربرقن رکذ

 ناشیا تلاقم ببس نیدب و دشابن ۱۷ للخ رهاظب نواهت زا دندش فقاو

 ناشیا رثکا و ۲۳ دنرهش (۲)جراخ تلم زا ینعی بهاذم باحا تلاقم زا
 دا هفلخ (۶) دیتفب وا ات «(*) دندوم مادقا تامرح تحایا -رب

 خراوت رد نآا سرش و دوب هظمارف روهظ هک (۱نیتئام و نیعبس و نان ْهنس

 درگ ورب یمج ۲ نوچ ؛دوب )طنرف نادجح نافیا لّوا و تسروک ذم

 لاوما بهن و ناناملسم لتقب تسد و . درک جورخ هفوک داوس رد( دندمآ

 1 ماش و قارع یاهرهش رد و دن در وان دیس یوارخ/ ۱۱:۱ مس و

 زجاع ناشیا 2۳ رد تک ناشیا هنتف و دشی هیداب رد

 ارا۱اح و زی هکک نا وا. ده و .دندش :لرتس نیرحم رب و دندش

 ! ار! دوسا رخ و دندرک رز (۱۳) ناگتفک زا مزمز هاچ و دندرک لتق

 و .دنتتکاف نیا لات ۲۱۷ جنپ و تسیپب تدم و ۱۱9 ریو و هراب

 ف اذک (4) هدندرش :ح )۲٩(  .جراوخ :د () ۰ ۰ 4 یللخ :حز (۷)
 ( دضتعم : ت عن جا فا « دندو و دنا :۱ «حز دج

 «نرچ یهو د ؛ نوچ و : جز ج۱ یف اذک ۸ ۱ « باتک رخ ۱ یشاوحم

 از ج1 2 ف اذک ۰ ۰ و: : دنادوزفا زد جا «ج ین اذک )٩(

 یرارذ هک و شی تسا نش ۱ « تسد ») هک فی لس ز رد « درادن د ؛ تسد

 ۳ یو رد ؛ دنرادن حد ؛ یزارد جا « «یس» هنیرقب هم یسایق حیحصت

 « دنداتفا : جد «زآ ف اذک ۱) « تسا نش هدز دیدج طخ «یزارد»

 « جاج : زج «حد ۱ ف اذک () « دتفآ یم : ح ! دانا ید

 1 ز ۳ ی

 را ریبن مآ در 0 ک منی "ةلاج اج چیه رد - « دنتشادرب :ج دندرک
 ظاعتا رد یزبرقم هل هوا 9 زا یضعب گلی ی تسا عماچ و ح یاضتقم هکنانج دندرک

 دوسا رج هک دنا هتنک ریج نیا و قرزا و («هغالقنا :دعب هیف تثدح افوتش») ۱۳۹ ص

 « دنا تکاس هرقف نیزا کی ریل نیا هلج زا رگید یضعب و «دوب تنش هراپ دنچب
 «(چنب تسیپ ؛ ۱) خَلا عیج یف اذک (0) ۱۷ ص هیوخد هطمارتب عوجر

 ؛باثک رخا یشاوحم عوجر
111 ۱ 11 

 ب۹ صبر یک ۳6 سبک 9 ۲۳۱۱۲

 والت و ار 7



۲ 

 5 دین فا یاما ز 3 ی هک یافتا نآ ۲۰ زپ ارهه و اراکشآ یهعب اس

 ۱: دوب ناوتن سانش یادخ۱:)وا تفرعم ی و تخانش ناوت واب اریادخ

- 

 تا

 رفت رایسب تافارخ هلج رب و تروص نیا لئب دوب قراشا رمظع غذب

 ینیوج یادگناهج خیرات زا موس دلج 9

 نومیم ناشیزا یکی هک دنتساخ نابعاد ناشيا نایم رد ۲۲و ؛ دنداد
 گگرزب یابع زا اروا هک نوهم (۳) نپ هما دیش رآ رک و دوب (۲)مادق

 ناوضر قداص رنعج راگزورب و (۳) نادبع زچش نسح س دنرهث هنیاط
 كن 3 یاب ۳ درک رنج تْیفا یوعد هک (0 باطخما وبا هیلع ها

 رو ۵م

 ۱۳ لس تنگ را خ رد یداصرتص هد ناشی ۱ 0 ایداعتا

 حرشپ تالاقم و بک د یوقره رکذ هک ناشیا لافماتو «هباصا و

 تک ش اف تیلاوح و بهذم ّ هلمج رب 3 (۸)دناهدوب ر اس۸ اب

 نیشوپ یضعب دن دمآ دی دب یوف و مالسا دالب رثکا ()رد و

 ارتعیرش و د_ناهدرک تراشا 6۱۲) هاب (۱۱) راگزور ها رد ناربماغیپ و

 عرش نطاب رب نوچ و دشاب نطاب لصا تسه (۱۳) یرهاظ و یفطاب

 ییدق راتعم 4 هخیسن 9 نم رب و ِ 0

 ه۶ دوب ۳ نب 2و ی ما رد ی نت یوم

 «باتک رخ و

 «حادم :د 4 جادم : ۳ « دنرادن ارواو نیا جا (۱)
 رد هل ۴ نا حادق دق نومع یب هّلأ دبع لاح لیصنت - « درادن و

 خیش نسح :ج «حز 1 ق اذک (هسو) ؛ دش دهاوخ رکذ بانک رخ | یشاوح

 نیا حیحصت و نادبع زا یلاجا لاح هجرت یارب -- ؛ درادن ارهلج لصا د « ها دع
 عوجر باطخما وبا لاح هجرت یارب 1 «باتک رخآ یر دیک عوجر ترابع
 « نایداعا اب (ای) نایدامما اب: ز  «نایداحا اب : ۷-۱0۷ باک یا یثاوص

 « نّقیتم یسایق عیحصت -- « نایداصای : 4 مس و نایدامنا :ح  نایداجاب : دج

 « دنرادن ار«رد» ز ج۱ () « دنرادن 7 ز ۳ 3 اذک (رتراز

 (یراگزور : ز ۰ اهراگزور : ح (۱۱) «ذوبن یساتش اذخ :ح (۱۰-۱۰)
 ( وذب ج « وا اب :حد (۱۲)

 « ینطاب و یرهاظ : حد (۱0)
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 ۱۰ نایلیعاسا و ناینطاب بهاذم ریرفن کد

 21650 و دندوب ةنیشوپ تماما دوب (۱)رتس رود مالسا تأم زا شیپ و

 ان وا دهع زا و (دش رهاظ دوب (*)وا ماما هک هنع هّیا یضر لع راگزورب

 یادتبا و ٩ دندوب رهاظ دوب ۷ تنه هک لیعاسا ۲1 نب دی ات

 روتسم تماعب دوب روهظ رود (۱:)رخا هک دیح و (٩)دوب لیعاساب رتس

 ه ذیتنگ و « دنوش رهاظ هک یتفو ات دنشاب روتسم .ناماما روزا دعب و ۱۷ دش

 اضرلا یسوم نب ٌلع و شععاسا زا دوب سفلا (۱۲)یداف رفعج نب یسوم

 هانیدفو یذ و میهاربا هصق و (۱*)لیعاسا نب دمح زا دوب سفللا (۱۲) یداف

 «دنرادن ارهلج حد «رش : ز و ۱۱۶ عماج و ج ق اذک (۱)

 ف اذک 0 «دنرادن ارهلج حد .هنطاع واو نودب ز ج۱ یف اذک (0)
 :۱۱۶ عماچ () ۰ ۰: دنرادن ارهوا» حد (ه) ؛ دنرادن ارو)و ۰ یاب _ت

 «ماتلا عباسلا» اروا زین ۲۳4۸ قرو نیمجشا روتسد ۵ میچ ف زعم
 نی ین ک :دناهدرکیم پاسخ عرب هبئا نایش رد ميليعاسا 6 هم نیا رز و

 0  نشور تا نوک ات مثه هن تسا تشيم منه لیعایسا
 نا ما ناف هجرت ۱۲۳۱ ۶۲۲۹ وه ۲ ج یزیرتم طاعخت دینک عوجر

 11 ص و ؛ ۲ هیثاح ۱۳۷ص «رصم نییمطاف "نخ ملاعت» هب موسوم هلاسر رد |ونازاک
 «دش :د «دندش :ح ۰۱۱ عماج و ز جا قف اذک (۸) 4 و ۱ج

 لنعمتسات نس ادنپاپ و : ج « دون لیعايسا اب تس ادا و :۱ «ح قااذک )۸-٩(

 قف اذک (۹-۱۰) ؛درادن ارهلج د «دوب لیعمساپ ربسا هاعبااو : زا «دوب
 « درادن ارج د «(ظ - نیا رخا هک >) سا رحا ی دمحت و : ح « ز جا

 :۱۱6 عماچ هلداعم هرتف ؛ درادن ارهلچ د (0) دندش :ز ج۱ «ح ق اذک (۱۱)

 تماجتپ دوب روهظ [اذک] و رود رخا هک "دیحم زا و [دوب] لیعمسا زا رنس ءادنبا و
 در

 عماج « دام 1 زد ۱ < یدام د 3 « یسایق طیقت () ؛.دندخ روس

 « یداب : ز ز  «یدام : دا « یداو + ج « یسایف طیقنت (۱8) « دافم .

 اچنیا ات «دنفگ و» زا ارهلج لصا 2 () « یدافم : عماج « درادن ارهلج ح

 زد و ب رج نی و کارد
 اب تس نوع ادم دی توت و رایج و یر *« لمس یر

 دی و حب یر ت یوق لامتحا و : هم راتلا هلط تل زابل

 یو
322۳7 

523۳ 

 سم سو سوز سوس

22 



 ینیوج یانگناهج خیرات زا موس دلج 0

 و دشاب رهاظ وا توعد هتبلا (۲) دشاب نیش وب ماما هک یرود و اما (۱) دشاب

 « دشابن تجج یادخ رب ارقلخ (۲)ات دنشاب نیعم مدرم نایم رد وا نایعاد

 و دفع چه و ؛ لیوات باععا ناماما و دشت لیزنت باحصا ناربماغبپ و

 رد هک دوب یصخش مهاربا و دعب «دوبن لاخ یاما ۳ (۵) ربماغیب دهیع

 ۳ 5 دوب قاشداب تفونآ رد هک )هتفک و تسا همای. را رکذ ةيروت

 ۱ هسنگ (۷ ملوش خلم قادزیخلما" یربع و ینایرس تفلب ةيروت رد

 (۱۰) هتنگ و دشاب (؟)مالسلا كلم و قدضلا كلم یرع تغلب نیا (۷)ینعم

 ؛داد واب دوخ نایاپ راهچ رشع دیسر واب هیلع هّبا تاولص مهاربا نوچ هک
 (۲۱۳۱ ماما درمام(۱۳) دوب ماما تخومآ تساوخ (۱۱)یندل مع اریموم هک رضخ و ۹

 ءطفاس سن یقاب زا و تسا ح رد طقف هلج نیا (۱-۲) « دشابن : ج(۱)
 رد وا نایعاد هک دیاب دئابن رهاظ ماما هک یرود رد و»: ۱۰۸ عماچ ٌهلداعم "هرقف
 ۲ ۱ یی هفاتسرهش ترابع اب هیلکی هلک اّبیرقت ینیوج ترابع -- « «دنشاب مدرم نام

 اذاف روتسم نطاب اما و فوتکم رهاظ اما رهاق ج ماما سم طف ضرْالا ولخت نل و اولاق»
 نوکی نا دب الف اروتسم مامالا ناک اذا و ةروتسم هعجح نوکی نا زوجب ارهاظ مامالا ناک
 ۱۰ ۸ عماج و ح ف اذک ( ؛(۲<۱ ص یاتسرهش) «نیرهاظ هتاعد و هتجح

 هو : د « ریبخیب جم دع و : ج 1 ق اذک هو « دنرادن | ۶ زود جک یاب

 ؛ ریپغدپ دع مچ رد و : ز ؛ربماغس دع جیم و : ح « ریپخنپ دع

 « هتفگ ةيروت ینعی )

 حان درج مجید : یربمب و دهمجه ید ص)]مجحم : نایرسب (1-)

 ۳01و جاهاام - ۱۸ هبآ ۱۶ لصف نیوکت رفس « نوتلاو و عبط 21 هفلعخحم مجارت اب ةيروت)

 « دنا طولغم اچنیا نی هه ةمينطل یادگناهج خسن سس (۲0]۷۲۵ظ, 669۵56, 211۷, ۳

 ۳ ماضو وادرفم : : ز ماوس 1 ؛ ماوس ج۲ ووادربقم :

 ؛ ینعی :زد۱ «ج قاذک اف ام و
 < مالکلا و : دناهدوزفا اجنیا ح ز جد ف اذک (۸ ( ینس : ح

 ةروت) < لِکلا نم را هاطعاف» : یک هو یعی (۱۰) سنا :ج )٩(
 9۱ «خسن مرا ف اذک (۱) «(۲۰ : ۱4 نیوکت رفس « روکذم نوعل او عبط

 "ح «ماما درم ای :۱۰0 عماج و د و 7 (() ج۲ ق اذک (۱۲-۱0
 ؛ تسا هدوب «ماما دزمان ای» نام لصا هک دراد یوق لاتحا - « دراد



 ی

 ( دنتبه زونه و بر هلش
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 ۲ نتماو
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 ۳ ۱ نایلیعایسا و ناینطاب بهاذم ریرفت رکذ

 ۳ دنوخ رب(1) هسارب اجف نم لیعجا نب ؛ط بناج نآ زا و «دندرک لویق

 یسکو دوبن )تماما بلاط وا نوچ و دش برغم و ماش بناج هجوتم و

 رهاظ نادنزرف وا () تشپ زا و دش (۳)رهاظ اجنا درکن وا تعباتم زین

 و )دما دیدپ اسور ارنایلیعاسا تعانج (1و

 و تسدوب انا حرز .دنگ و .دندادپیسب و حرخ 40 را
 [و] وا ردپ ردپ و دشاب هدوب ماما وا ردپ دشاب ماما هک سکره و دشابن
 (8)مدقب كنا تهج زا لزاب ات .دنیوگیضعب و ماللسلا هیلع مداب ات ارج له
 علم او وا رسپ رسپ و دشاب ماما ماما رسپ نینیه و . دنیوگ لع
 ار رپ کلا ها ماما هک دشابن نکم و «دبأب

 ۰ ِن ادج وا بلص زا اي دشاب هدوب تدالو دوب دهاوخ م اما ۱۷ وزا دمب

 ةيقاب ةبلک اهلعجو تی 1 ین و نشو تیا ینعم دنیوگ و

 2 (۱۳) نسحم دندروآ تج ناشیرب نوچ هعیش و «تسنیا دبقع ق
 عدوتسم وا تماما دنننگ دوبن ماما و

 دنننگ و نو

 دنزرف و هعیش هه قافتاب دوب ماما

 د وب ٌرقتسم نیسح تماما و تشاد تیراع تماما و دوبن تباث یعب

 ۱۰ رهاظ هشيه ماما دنبک و ؛تسنیاب تراشا 9م و تست تم

 بقاعتم گی او ةدنام روتسم یدنچکی و دشاب رهاظ یدنچکی دابت

 نیشوپ وا توعد هک. ۲۱۸ دیاش دشاب رمهاظ ماما هک یرود رد «دنا

 73 ی ها سپ دیک عوجر* رد : دنا هدوزفا ح ج ()

 «حد قف اذک (؛ (ذل _ . «درادن ارهلج اد « نطوتم :ج(۲) ۰. «تماقا :۱ 0
 : دناهدوزفا حد 100 دا یو « لس : :ج ( بس زد 2

 ار«ار» 1 ۸( « دندمآ : جح ج (0) درادن ار« تعاج» جن

 جو 2 :ز برس 1 یافت ۷ « درادن ارهلج د ۳

 1 «ز قف اذک (۱۰) « دنرادن ارهلج لصا
 «زا :۲ ,« سن خبرا ف اذک ۱)

 « نب : هدوزفا ز -- 4 ضس 1
 « دنرادن ارهملک نیا خسن یقاب (ح ی اذک (۱۵)

 ؛ دنرادن ارهلج ح حد ۳ < درادن ارواو

 ( نیح : ج « نم : د «ز ف اذک (0)

 (0) سب : هدوزفا اجنیا ۲ (۱۲)



 ۱ ییوج یانگناهج خیرات زا موس داج ۱2۸

 ۳ ام هک هاگنا ات دوب هنیدج اضلا یموم: نب مع وا زنپ و دندرک

 مس دنتنگ و درک تافو سوطب و تسفورعم هصق اروا و درب ناسارخم- ۰
 بت ۲ را رز یر وا اجنا ِ_

 رب دنتفرب هنیدم زا و دندش یراوتم لیعاسا دالوا 1 تعاج نب

 دنتنگ نر ایلبعاسا و « برفم بناج رب یضعب و ناسارخ و قارع :
 . هک دندید هرصب رازاب رد اروا و دوب تنز رفعج زا دعب لاس ت لیعاسا

 ۳ تسرد وا و تفرکب وا تسد لیعامنا درک لاوم ()ورب یدعنم
 ۳ و ,دخ انیی درک اعد ارنادییان و تفرب وا اسب و تساخ یاب رب

 . گرزب : رنعج راگزور رد هک لیعاما نرب دیحم وا رسپ درک تاثو لیعاما

 ۲ رب" ! و تفرب لابج بناب (۵)دوب رتگرزب نسب سوم زا و 1 ِ

 ۳ ۷ بوستم ور رد دابآ دم و (۲)) هلس هیدب دنیامدب اجنا زا و

 تیالو زا هک راهدنف بناج رب و0 ناسارخت یراوتم دندوب نا ۳ و
 ۳ الو رد نایلیعایما نایعاد و «دندش نطوتم اجنا و دنتفرب تسدنس

 0 توعد رایسب قلخ ات دندرک توعد ار مدرم دوخ بهذچ و دنداتفا ۶

 قرو بلاطلا ةدع) « شیرق رباقب نفد و» : دادغبب تسا هدوب شیرف رباقم ظاک سوم

 رباقم ف نفد و» «(۱۲۷ ص یناتسرپن) «دادغبب شیرق رباتم یف نفد و ۵

 یهو ۰۰۰ ةروهشم ةربقم یهو دادغبب شیرق رباقم» «(۲۹4«قرو نمجللآ روتسد) «شیرق

 «(ملا باب ف توفای) «ظاکلا یوم ربق اهف ی
 ۸ ج ۱۶۷ صب عوجر ؛دنرادن ارج حد « جا ق اذک ()
 ۱ «وزا :۲۰ قرو مماج جشلا عیج ی اذک (۲)

 ۳۹ یسوم تدالو (4) ةدرادز اردو کر زب» د - «دوب مت خب 0
 هنس رد ۵ تتسلا روتسد جی رصتب لیعاسا نب دایح لو و « دوب ۸ هنس رد

 رتگرزب مظاکلا یسوم دوخ مع زا لاس تنه لعاسا نب ذبح دوشیم موس نیا

 «هلس :حز آقا 0 « دنرادن ار واو "ج1 (9) ( تسا هدوت

 ۶ ۶ دناب بیل فیحصت هملک یيا دوریم ۳۳۹ هلمث : ۷۵ عماج «درادن د

 «(۱۱۸ ص هبذادرخ نیا و نیش باب رد توفقایپ عوجر) تسا هدوب دنوامد

 ۶ داد : هدوزفا ح ۷)



 ۱۷ نایلیعاسا و ناینطاب بهاذم ریرقن رکذ

 دندوب هدرک دوخ ضرغ رب لعف نیا ()لمح تعاج ۰ هچ دوب لطاب
 ط اما یوعد تلاوح ز ٩ (۲) دوپ دوخ تاسف ارب رثعج دوصتم و

 ببس نیدب و دنکی ْصن دوخ نادنزرف (؟رب ۳۳ كنا رب دندرکی ودب

 ؛ دوب یراکنا را مدرم و وا اپ ارافلخ

 یوم تعباتم هعیش روهمج درک تافو هنع هّلا یضر رفعج نوچ هصنلا .
 (۵) ارناشیا هک دنتنگب (4) جابید دمح تماماب گدنا یددع و ؛دندرک

 ارناشبا هک دنتنفگب )٩( عطفا هّیا دبع تماماب فیعض هقرف ۸ و ؛ دنناوخ ۲

 لیبنب رب اریومیم و دنداتسزف هیدج قدم زا كعب افاخ: دناوخ_ ۱۷ اهل
 هعبش ؛درک تافو سبح رد و دندرک نیو اجنا و دندروآ دادغبب صاخشا 3

 نفد [شیرف] (*رباقب اروا و تسین یخز وا یاهمادنا رب هک دندیدب "

 جخسن قاب حق اذک (۲) « دنرادن ز ج۱ () « دنرادب ز ج۱ ) 1

 ارذچ حج. ؛یجاسد:۱ « یعاید : زج اذک (4) «؛دنرادن ارءرب»
 نودب ج و ضایب اذک (۰) ۸1 نم ۱6 بصب دینک عوجر ۰ - «درادن "

 و یچاییدب حیحصت سنی داد ۷0 قرو ۹ 1 یجابید : ضابب یا زد « ضایب 1

 کید اچ ره او «مایدج لک بتا ۵ تسا خاسن یدنع نم تافرصت زا ارهاظ هبجابید

 لحنو للم زا عضوم كي رد یناتسرهش « دیسرن رظنب هیجایید ساب هفقرق نيا هیمت ِ
 ««یراعلا هو دبحم ةمامای لاف نم مهنف» : دمانیم هیراع ارجایید دبحم عابنا ۱۱ ص

 نا )ولاف طبی يا رب یی عابتا هطبپشلا» : هیویمش ص سس عضوم رد و 1

 رد یزبرفم ها هنبآ ۱ 1 ی ره 1

 می نیز : ۳ ۳۹ جیم ار
 « ۲ س جیب دیک عوجرس هدر ارج ؛ یعطبا : ج و

 ۳ بک ات خسن قاب « یحطب :۱ « یسایق حیحصت (۷)
 یاب دنا هدرک لاعتسا ندش نم ار«ندوب» ارهاظ -«خشلا عیج قفاذک ۸ ۰

 جز «رباغب : د )٩( ۲ نسب نمک نیس مر
 نا نویلب هک تسا جهان و درادن خسن زا 9 « شیرق» بلک - « دیرادن ارهاچ 1

 ماما نفدم هک تسا نیخزوم لاوقا حرص و «تسا ةراح راّثلا لیبق زا و وغل ترابع



 5 سس

 کن ما

 ینیوج یادگتاهج خیرات ز موس دلج ۱1

 (۱) رقم مس نادب هعیش یاب زا و دنداهن مان یلیعاسا ارناشیا «تسین

 ةنس رد ()هنع هّلا یفر قداص رفعج زا شیپ لیعاسا و دنتگ رهاظتم
 لاو هنع هّلا یضر قداص رتفعج «درک تافو(۲) ةئام و نیمبرا و سم

 یعمج اب دوب اجنا کاح مییلع هما ناوضر یماّبع یافلخ لبق زا هک ارهنیدم
 زا كن زا دعب ارلیعاسا و درک رضاح هنیدم خیاشم و فراعم زا هوبنا

 رب دوب هدرک تافو اجنا و تسرپش یکتسرف راهچ رب هک (*)ضییرع هید
 ۶۴ رب (9) تسد یرضعح و دو اب دندوب هدروا رهشب نامدرم یاهشود

 اب هک یناسک ؛درک نفد میقیب اروا و تعامج نآ طوطخم موم وا تافو
 گرم راهظا 0و دوب )10 هدرم هن لیعاسا کا دند رد باستنا لیعایسا

 . «دننکن وا ۱ موق و لیعسا دصق ات دوب مدرم هیعت تهج زا ۲۸ دندرکی وا

 تعاجح نهج قم نالطب راهظا قداص رنمج ضرغ دنگ هعیث قو

 نخ ود ره نیا 5 درب لاح رهاظ و « دندرکی تباستا وا اب هک درب

 ۳ هزژفم» ای ورم باوص دیاش و /رقم : :حزد ج۱ ف اذک ()

 لصا 2 «لاس جنب : هدوزفا ۲ «لاس جنپ : دناهدوزفا ز ج ِِ اذک (۲)

 ی : تافو هچ دشاب باوصب نورقم دیابن ز ج۱ یقدایز نیا - « درادن !رهلج

 «یوط خیش ب بیذ و «فاک لوصاب دیک عوجر) دوب ۱۹۸ هنس رد تایاور # قداص
 «روصنم تفالخ لیاوا رد بم جورم و و ج یوقعیلا جو نیا جرات و
 بلاطاا ةدع و ««رفعج» راک ۰64۸ لاس ثداوح رد ریلا نیا و

 ق «اضیا بلاطلا دج) ۱۶۷ هتس رد فیعض ۳ «(اهریغ و هزف و ۱۱۸۰ قرو

 فتصم جرصتب لیعاسا تافو و 2 ةبيتق نیا فراعم) ۱4۲ هتس ای «(هیتیاور یدحا
 اس ود ای دوشیم شردب تافو زا لبق لاس هس لیعاسا تافو سپ دوب ۰ کس وخ

 . رد لاوقا فالتخا یارب دیک 0 هریدقتٌیایلع لاس جنپ هن لاسکی ای
 :ح ها صرع : 4 _ « باثک رخآ یشاوحم وا تافو لاس

 فصم ار« نتسب رضح» لعف 0 رضح : ز رز « تشبن رضح : ج 4 تسیرضح

8 3 

ِ 

۱ 
3 

 3 :۱۸۵ قرو و ««دنتسب یرضع دتع» : ٩ ص رد هلج زا تسا هدرک لامتسا ررکم

 ۳ ؛ًالصنس ح ۱ ق اذک (0) «« دنا هتنب ناغبا تس نالطب رب هک تسا یرضحم»

 «درادن ارواو نیا د «كنا : هدوزفا ز (0) « هدرف : خسن قاب
 1 « دنرادن جا ( تالاقم : د ّت ی اذک ()) « درادن ار«دندرکیم» ح )۸



 10 نایلبعاسا و ناینطاب بهاذم ربرفن رکذ

 (۳) یاد ی ی رهاظب تسنوفدم هک (۱)جابید دنیح 0 1

 و لباس دوخ رسپ رب عن وا و تسر
 ۷ تور و درک راک لعف ی قداص رثعج اشیا دی بار 3

 0 وا تروص رد هک ی نو یناطبش تسنم دنزرف هن لیعاسا تفگ ۲7 هک وزا 1

 ۳ لیعبسا ما ف ۷ ۱ دب دومرف هک اتوپو ییقن ِ یا رهاظ 13

 لقن ضفاورب نا و زا هکر وکذم موق «(٩)دزک نصن ۲٩ سوم رگید رسپ 3
 دنتنگ و دندش ادج ضفاور زا و دنتسب لیعایسا زب اردوخ دندوب هدرک ۱

 تعیرش نطاب و ادخ رب ۰ )ادب و تسلزا صا لضا 8

 ۱. منا دوخ ماما و دشابن بقاعم نادب دک یلفاغت (۱۱)رهاظب رکا تسنادپ
 ناصفن و .لخ :ندروخ بارش نازا ارلیعاسا:دشاب نح دکر دیار

 نپ لیعسا امآ وه -- 40۳6۰۹ ۱۶ هلی ۷ یو تا یا ی
 یا نب ْیلع نب نا نب مّرثالا نیسحملا تنپ ةطاف هما و دجح ابا یکی و قداصلا رنعج "

 یبا لا باسنا ی بلاطلا ةدع) «جرعالا لیعساب فرعی و هیبا دلو ربکا ناک و بلاط
 و لیعمسا لا مل دلوال ةنس شیرشع و ابغ .قداصلا .ثکم و» -,«(۱8۲۶ قرف « ب8

 ؛(۲۲۹۶ قرو (نتجستآ یوعم») 6 نا یوم ناسا تب ةطاف مهما و ةورف "ما و هّلا دبع

 «باتک رخ یشاوحم دیک عوجر -« صقان طبفت اب خسن قاب رج فاذک ۲
 زار نآ و و وه یصمج یاب اب اپ [ناجرج رد ریکآ ازم زا ف (0 9

 1 ۲ دی بیل جلثآ - «درادن ۳ زدج ی 1 یه مش 4۵ 1

 1 ی و یک و نسا هک تسا
 1 «(۲46ص ینکلا لاجر) «نیلجرلا حطفا ناک ها لیق دفو ساّرلا حطفا ی ناک رفعچ ۱
 یاتسرهشلا و « 4۲۹۶ ص یناعیسلا باسنا و ۰ ۱۷4 ص * ج یزیرقلا ططخ اضبا رظنا
 ۲ فسا نخ 2 یف اذک (7) « دنرادن ار«ر « آ (6) ۱۹ ص

 ءادی:د «حز ف اذک ) ؛ وا : هدوزفا ۲ (10) ؛ تایاور : ج۳
 «مدرک:زدا « حج قاذک(0 . «دراد ج10 ۰ هادی :ج۱ « هل

 لس 1 ؛ یارب:ح «ادب :ج زد قف اذک (۱۰)

 « رهاطت : ۲ « رهاطب : ح 4 رهاطب : زد ج « یمایق طبقنت (۱۱)
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 ییوج یانگناهج خیرات زا موس دنچ 5

 و درک لوبق ضفاور توعد ()ةی واعم (نب هّلادبع وا مان رایط رثعج

 هلج زا ات (*) اهعضو ۱ ۱۳ ۱ ططت ز فا رد

 1 جارختسا برع و لیاوا تفرعم رد هک تسا لودج وا ۲" یاهعضو

 1 هک ارلودج :نآ نا عضو و « تسین جایتحا لاله تیورب ادیت و ( درک

 ۱ هام تلگو تسب مع ها تاضر تیپ ها ین لالض رحم 40

 تا بیس درک دنامق )نا )ناسا یرگید و دید دناوت ماما هبش كلي

 راکنا ورب هعیش ضفاور «دستفا لاله تیّور زا ")رتشیپ روهش یدابم

 لها اردوخ نایلودج ()تعاج ءدش ادیپ فالتخا ناشیا نایم و دندرک

 ۲)راکزور ِنوج ات ؛رهاظ لما ارهعیش رگید ()و دنداه مان نطاب ملع

 ۱۳۲۲ رکررب دزب ارس راهچ اروآ ٩ دینر هک دنا .یغر قداق رنج ۰
 « دوب دلو ما شرافت هک یسوم مود و « دوب (*) نسح (۱۳)ربین نلاوب هک

 نب رفعج نب هلا دبع نب ةيواعم نب ها دبع وه () ۰. «دنرادن ار«نی» ج ۱ 0)
 ۶ «ادیطوب :ج « یسایق طبقنت (۲) «بناتک رخ یشاوحم ؛ دیک عوجر «بلاط يا
 . « هنطرب :ج «(تسا دیطوت اب فدارم . ًیرقت و باوص زین نا هک هعطوت س) هتطوب ۲

 ؛ز د ین اذک (۰ «اهنصو :ج ۱ «ح زاد یف اذک )٩( «دنرادن ز د

 وبا و ۱۵-۷۸ ص ةیقابلا راث الا رد ناجر وبا (0) «یایفصو :ح ج ۲

 یا نب مرکلا دبمب ارلودج نیا عفو ۲۹۱ ص قرفلا نی قرفلا رد یدادغب روصنم

 دبع لاح هجرت مجار ذخام زا كيچيم رد و دنهدیم تبسن فورعم قیدنز ءاجوعلا
 تیس (تیماتک را ین اوحم عوجر) وا هل طب ساق حرشب عجار ای 0

 ار«نآ» ح 1 )۳0 ( متفاین کن اعدا ینیوج هکنانچ واب ارلودج نیا عدو

 ۱ :د روشی :ح رتبه « یسایق طیعنت (۸) « دنرادن

 ۱ : یتعاج :ز ی ۹ شف )شب : « تاقوا رتشپ

 ۳ ۰ اکزورب :د ۲ _؛دنرادن ارواو نیا حد ج۲ «ز یناذک ۰

 و تا ی
 3 دانم دی ته ۳3 3 4( ی ًِ 4 نبسح 1 طرف ِ اذک (۱۵)

 ۳ ج دلوف» :تسا بلاط یا لع .نب نا یب مرث ال ٍِِِِ ةطاف لیعسا

 ۹ مرتالا نیسا ةنبا ةطاف مهما ةورف "ما و یا د دی و جرعالا لیعاسا دم ّن



 ۱ نایلیعاسا و ناینطاب بهاذم ریرفت و

 ما هک دام 10م العاب زد لی زی
 زا هک یتاک و تسا تیشوپ مدرم رثکا رب هک تسه ینطاب ارتعیرش

 داربا لیطابا نا )فرصت رد دوب نیسر ناشیدب ناینانوی هفسالف

 ارمالسا لها ات «جرد دنچ کن ")زین سوجم بهاذم زا و دند کن ۱

 ()فیاوط رب دننک ناشیا ()مییشت كالب دسرن "عینشت لاج ناشیرب "
 تایلص السا تو لاتنافیا هک دندومنف راکنا ناتمّوم قّرف ۱

 ام مملع وا عابتا و دیزب کكنا تقو هصاخ دندرکن ترصن مملع

 و ارما زا سک چه ()و دندزک عرص یلظ نانچ ناشیرب (نوّتحتبس
 اضر دیزب لا تفالخ رب و دندینکن نآ ()مافتنا دفع و لح لها

 و دندش ادج هعیش قاب.وا )نایناسک )ذک تقو نآ رد ات : نداد 8
 رد و دنتسب (۱)نایناسیک نی اردوخ و موق نیا دندرک ًالوت هیذبح دن

 لع نب دیز كنا راگزورب ات « دندرک ۷ودب يملاوح نطاب مولع ریرقت
 و مجلع هللا ت تاولص (۱۶) ننسحم | تب لع نب دی ۲۱ دیه همی درک جورخ

 ِ 8 كد نر زا اوضنر بس دنتشاذگ ورف | به هن اوضر

 2 زا دوب ۳ ناشیا 9 رد و « دنتسب و رب ارشیوخ

 باوصلا لعلو -- « روصت : ۳ زد ین اذک () « درادن ح ()

 9: ۹ رو « رن : ح «یسایف طیقنت )۳( « «ترصن»

 ق انک () « (یرٌجناهچ گنهرف) ت تسا «زین» تفجارم لی بس را دو ج

 :حزد ؛عبس 1 ؛ج یف اذک )٩( « صقان طیقت اب ِ ند ج ۱

 ؛(ناملر هیّوتی یا كاذ لع هتیشی نالف و هاّوف و هعبأت هیأر لع هعیک - « عینشت
 :5 < تیپ لها : 0 ؛هنطاع واو ماحتا نودب خشا عبج یف اذک (1)

 «دیرادن ارلج حج یک زر «د ین انک ۸ «تبپ و لها
 « درادن ۱ (۱۰) « درادن ارهلج ح « درادن ار واو تا ج 0

 ای صقان طیقت اب ح د ۱ «ز یف اذک () «دنرادن ار«ک» ز ۲ (۱)
 « رقابلا دیحم ماما ینعب )۱٩( « هیفنح دبح ینعب (۱۷) « نایئامک :ج «دیاف "

 نیس یی یی

 ؛ نا :ز ج۲ ۰ «حاد یف اذک (۱9)



 رثت ف ص--

 كعلو 1 لکسلا و ةلذلا مییلع د تیرض اف دا لاق دنتنگ راسکاخ

 | - .نماام آ فوخ زا )هک گنف و مور ن راهاش , )حل هل
 « دندونع شوخ دنتشاد یی گز (۱)هیزخ ناز ۲ دن دادی هیزج و دن دوب

 تدیتع ثبخ و تدکم.رش زا نایا ی نایلاع تمام و

 ۳۳9 رد اف و مارک ط و سا ۸4 اه, :دننرتآ ی
 هناسفا ناتسد متسر تیاکح (۱تایاکح نیا ِتبسنب و «نش ناتساد#

 ۳ زور رون و * تسا نیبم رجنف نیدب رثاصب ناب «هتفگ ناتساب

 دیحما و اوملظ نیا مّتلا رب اد عطف «نییرت و بیز ۳ زورف

 لاوحا و نایلیعاسا و ناینطاب بهاذم ریرق رکذ ۰
 0 ریکذم تعاجح

 میلع ها تاولص نیدشار یانلخ مایا زا دعب مالسا تّلم یادتبا رد
 هد ۷ ارناشیا رباض هک دندش ادپ یتعاج السا ن ایم رد (۱)نیعمجا

 ؛تشاد یخوسر هنیاط نیا یاهد رد ۱ ۱۱ یتفلا مالسا 1

 5 ع اک هیا كي ه ۲5:۱۳ و ۰۸ : ۲) فلتخ هروس ود زا تسا هیا ود ()

 « هبرخ :ح « یسایق طبقت (۱) «دنرادن ار«هک» :د ج 1 (0) رمالا یداپ
 |۳۳ ۳ تیر

 ِ «حاضتفا و ی اوسر ینمی هیزخر --« تیزج نکس ره ره

 4 هنطاع و و ما نودب خشا عیج  ق اذک 0 «تئرادت ارواو نیا زد ٩
 سيم نم

 زور اع رون :ز ؛ زورون : ح. «.د ج۱ قا اذک (0 *ح رد طقف 0

 ۱5 هقسن زا همامتب باتک رخ 1: اجنیا زا ) روم یاهو ینعب)

 زکذ :ج «هحالم روظ یادنبا رکد :ح «۲ ین اذک 0 تسا طقاس
 یادتبا ت 9 ها ذی دب اک زا ۱ بقتما و دناهدوب ۳ ۱ کوآ

 گی عضوم :ز « ناشیا بهذم (اذک) ریرغت و هزجالم بهذم

 نیعجا میلع هّلا ناوضر :ز ؛ نیعجا منع هّلا یفر : ج «!ح د 1 ین اذک (۱)

 « ینلا : ح ز )۱1(



 ۱ ثولا همان مخن هنبن

 دوام« 7 دش () نالوم )یوم مه لیبل ۹ نی رفاکلا ناب و تشاد
 6 هس و

 وه موب را قح رد دما ک ناشملاع ()ونوادخ كلب ي ناشملاع مام

 و تمشح یب نامشتح «داتفا ریدقن ن اش رد ریچخن نوچ دوب ۳۹

 نیچ درب نیم هک کره مارا :دندش تشزحب او 0 نرو

 ه لاپوک و رس ی لاوتوکره و راد (!ردژآ رادژد ره و دش نیم گس
 عراوش دننام و دندش راوخ ()نادوهج نوچ قیالخ نایم رد «تثگ

 ینعب اجنیا رد یوم اّرهاظ - «دنرادن ارهملک نیا خسن قاب (ح رد طقف (۱)
 ؛ تالاوم :ز «نالاوم :حد ج۲ ین اذک 0 « تسا گولم و هدنب

 دلو و هدازمارح ینعب سرانب هک دشاب لوم عج ابوگ هخسن تّحص ضرف رب نالوم
 رد و « دف لوغم نایهاپم ینعب ناکدارمارح هدیپ نابیا یاوشپ قمی دسازا
 اذک (0) « بایکا ۱ انس تن هل و تساهداد زین لوفم رک مانشد نمش

 اننخم و) دنوادخ () « درادن د «دندش :ه ج۲ ی ۳ و

 نسح زا تسا هوا قاب ,۱ :هیلیعاسا کولم هضوصخحم باقلا زا (دنش و دنوخ و دنایغ

 و خیراوقا بل و ارا ۱۲ ناهج و هیرگ خرا زا هکنانچ دعبپ دیما هگرزب نب دبح نب

 و مه هرکی 1 حج یف اذک 0 « دوشیم دافتسم اهریغ .
 منا و یناک ک دنا رب یع (ماد) د همت هبرقن زن و ترا قاپس زا
 اب هملک نینچ یبرع و یسراف تفل بک رد و دئاب دیاب نآ ون و دن و ماد ینعب

 ئ « ناناک : حر ۲ رج

 رادنمز و نابزرم ینعب اگتمرف لقب تسا اک عج - «ناناتف :ج «نااک
 خراوت بتک عبتت زا ا هکنانج لو "هو تسا 1 سیز و كعتک هافناپ و

 نا و رابدور و تانالیگ و ناتسربط یاسور و ماکع یحوصخ وحنب دوشم حضاو

 ابکب بقلم ناریا هیلعاهسا یاسور و كولم بلغا و دنا نناوخیم بقل نیدب اری ون
 راولا عماج رد و مربغ و رنعجاب اک و نسح ایک و دیما گرزب ابک دینام دناهدوب
 «تنسن لاخ هملک نیزا هحفص ابیرقت نارب اریا هیليعاهساب مجار دلج رد

 زابج راجع ؛رانک : زد «راک ۲ «اک :ح 2 اذک 0

 وضو وربآ و تزع و تمرح ینعی اجنیا رد اک هک دی" رب نینچ ترابع قایس
 (رّرعیلف ب تسسا نخ تون ارهاط اینهف زا یعم نيب و تسا كلذ

 و روخ رد یعع ردزآ ت ؛ درادن 2۰ ..؛زاد زد و (ز ه ج۲ یف اذک (۸)

 « دیدرک ندز راد روخ رد 9 ینعی تسا قیال و راوازس
 « تك + ۱ «خسن سغخ و اذک 0)

 ۳ ی یا ی ما سا را او اف ی



 ینیوج یادگناهج خیران زا مّوس دلج 3

 زورفاناهج هاشداپ تلود رفب زورما تیک ("زیزرا دونم ()زیرب

 ()یعاد کره و تستفرک هشیپ )ی راک تس سا ز دراک هشوگ رد 3

 حییذ یییعاسا ناتوعد بحاص (0)بش (*) یتیفر () ینیفر ره و (۷) يعان

 (۱)هبنب اهاق (انالوم بهللا هک ناشانالوم ؛هتفگ یدمحا نانز ریشعش
۳۹-2 

 زیر - «نآ یاجم ضایی ۰ «صقان طبقت اب حز۱ «د جیف اذک ()
 ؛ دندونی : ح ز د ۰ ج یف اذک () « تسا صلاخ یالط ینعب یرعب

 اذک ( «صقان طبقت اب خسن قاب <« د ج یف اذک 0) ؛دوب ۲
 رز ۱ یف اذک 00 «دنرادن ج د ( یورو < ۰ «ینز دراک :ز ۲ 2 یف

 نز راک ایکآ - ۰« درادن ار هلچ دا. 6و کد نودب) فز ی قز دراک : حج

 دناذش یراوتم و بوجح رالظنا زا نانز لثم ینعب هنانز راک ینعی دناوخ دیاب هفاضاب

 رذ هک نانابلسم» : ٩ ص) دیوگ عوضوم نیه رد فاصو «دوخ ناچ ظنح یارپ

 تسذدپ دنتشاد هنیپ باجتا نانز رک ی ناشیا نانز دراک سرت زا عاقصا و عابر

 « یغاد 0 « خسن سخ یف ازک () « «دندرک شرف تمایتسا رغسب تی اقا

 هدوب ناشیا بصاتم و باقلا و تاچرد هلچ زا و هینطان تاحالطصا زا ای ج

 دلج ْیراّوما عماج رد ِنآ حرشو «قطان و ساسا و ماما و تب و نوذام لیم تبا
 « یاب : د 6 ای :ح 61 « نونظم یسایق طیقنت () « تسا روطسم هیلیع يسآ

 قعف «دهدیم اریک گرم ربخ هک .ت تینا نوک هوم یتان - « یاد :ج « یاب : ی

 حج یفا اذک (۸) 0 یدانم و گرم یجراچ دوب یعاد کره

 رهاظ و نارب | هینطاب تاحالطص زا «قیفر» -- « یقیفرب : هو. 6 قهر 2 :د « یتفر :۱

 ۰ ناشدوخ ۱ ۳ ۳ ناشیا بهذم ۶ وا شک ق ءاطم یفعع

 9+ ینعب قیقر -- « یقفر : 3 ؛ یفیفر :ح .« یقتفر : ۳۹ 0
 دوشیم طابنتسا خراوت بیک زا 0 2 9
 باطخ <« لوم» و «انالوم» هب نراشپ ا عابتا ن ناریا و سو رد بن و افلخ

 مهللا» رک (دیاب فرص تم یبوج یاء دا رگار ی رب اجنب ا زا یو دناهدرکیم

 13 تیعولاب داتتعا قوت زا یاح هاب ازم یالطا نا زین «انالوم

 * میهیفت اهاف : ۳ « صقان طیقت اب ز 1 ( مهسیفب اهاف : ج )۱۱0 ( تسا هدوپ

 | ی « مهیذب اقلاف : ه
 تان نم ملاثما نم و» ناسللا یف لاق «كلد وحن و ناشنامد رب یگتس ای ناشنامد

 اهنآ نّونم ریخ كيف اهاف 2 2 ةیه الا ف دبرت تایل اهاف لجرلا ع ءاع دلا

 1 شرال کكينب ها سد ؛رب هنا هلصا و كل ةبي#ءا هانمم لبق و ةبمادلا اف دیرپ



 دما ۳4 تردق تسد رد رادمان رحتف نیدب لاع كلام رحیتأنم |

 مچ رد ر راکزور زا ب درک یور زا زونه هک ملاقا ٍدالب یاباقب قب افم و

 نراجماط و دنهنی مان حوتف حاتفم ن راحلاص ؛ دش هدانگ دندوب .یش 7۷

 هما ندی زو رد ابص دیزب )ی تراقب نیدب ؛ دننکی بثل حوبص حابصم

 ظ دتیوگم ()تینهت ارایبنا حاورا ایوا و ؛ندیرپ رد ")وه رویط و
 (« دننسرفی ناگدزم ارناگدرم ناگدنز

 تفشلا اهدارب ین توی لای 4 دا ۹ تا تفت حنف

 ی هک سا 0 داسف و نوک مع نیرد
 1 0 «تشگ ادیوه هک | حایترا و رورس هچ نیا اید نایش ان

 . اریحابم هيغاط هنیاط و یحابص (۱هیغاب هی ,باوخم اي براب تسیرادیپپ
 نیش تعدب رد و داغ :داینپ ی تولا رابدور هناخداحما رد

 ةيواخ متومب تلف تبا كيره ۳ رسب رهق لقب لزا شاقن ()دایا
 2 یادن لیذاخع نر ی یوس ()راهچ رب اضف یاد و «تشاگنب
 ی به ذم نوچ ناشمرح و مرح ] موم فاد رد نیما مولا

 هک نشورف وج یا مدنگ ٌشوهدم ناراک بلق (۳نآ رز و «دش زیچان

 «د ج ق اذک 0 « تسا هداتفا ح زا رگید رطس ۱۱ ات اجنیا زا ()
 «تضی :ج «ز « ق اذک () ؛ نا یا ضایب * ؛(اذک) دوم :ز
 اه ار )1( ا بضذ :د ی

 ق اذک « 1۱ ص رظنا «ماّمت ینال (0) « (سرلوف گنهرف) تسا
 ناوید ی نینچ# و ؛ هکنیا : "و ج (۷) ( حالف ۳ (حالع 1 زاد ج

 1 ( هدتف : ج هه ( هیف : ز د (۸) ؛۱۳ ص زیربت عبط یرونا

 ف اذک 0۰ « دساف ای صقان طبقتث اب خسن ریاب و تم
 هرقف رد هناخداحما لثم تس ۱ مس هنایه | تانپ نانآ : زد جا

 ۰ ین اذک (۱) ؛«هیواخ» رکذ هبطوت یارب تنی مو یاس
 « («هاضف» نودب) راهچ رب : : ار ی داهچ ریاص :د ج

 زا هطقاس هلج رخا - « نایئادف و : 3 نادف و ۳1 و و یرایع 9



 ینیوج یادگناهج خیرات زا مّوس دلج ۱۳۸

 3 تر و مر و (0زو یالیف سنا او /بارس رنادا
 دندتس غیلرب و دندش ماتم لا ن ۲ اب هه او دن اپ )نالاوتوک

 رد داب تنیاپ هنبات ن ۳ نوچ هک راقداب > و دندرک دییارخ عالق و

 ودرا يوص اب فاش نانع ررکشا ِ ۱ 9

 عیضو و فیرش رب دوب هتفگ لصاح هک ییانغ و دینادرک فوطعم 0

 زا براقآ تسامن اب ارنیدا نکر و دومرف شخم كيزات و كرت کش
 هاشداپ و «دومرف نییعن اجنا ناشیا مافم و داتسرف نیوزقب تانب و نینب

 ودراب روک ذع هام )و ها

 درک لولح فرش لزنم رد دیشرخ دننام و دومرف لوزن

 نارماک و تایماک دما ترضح رهپم رد 1

 ناورسخ باتفا نآ یورسخ راکش زا

 شوک تضبن كيي و هتفرگ مارا ()ناهج هک نید هک ید تضکر كيي
 نش مار فینبلا لمجماک نفر ()هک نینش شوه بحاص مادک

 2۱ نخ ریش و ۳

 ناخ رگنچ جورخ رب یهلا زر سم تسفیهح فاک تیاکح زا هاشم و تسا *

 نااف (یکنم یک هاشداپ قاخ و كلم اقا تحلصم و دش نشور

 رب زکات کیا دو «ختسن سخ ی اذک () « نایلید :ز ()

 هزورما ظلت هک هلیم ار رخا رد و واو حتف و فاک حتف و هپجم نیش نوکس و
 « ییابرا هد هچراپ هدزناب هد رب لتعجس ناجیهال زا تس تسا لاح مان 2 تسا یاها

 ۳ اد قو « مار ۳ ) «> ق اذک (0)

 تسا وایسب تایالو ناجتسخ و (ماکرخ : لدب هخسن) ناکرخ و شلاوط تبالو و نامید
 )۰ ص بولقل ةهزن) « و تسا هدانفا كف ناتیهرک رو تنانالخ و قارخ تیام

 9 : ۱ «هنیاپ : هدوزفا ج () ( اوتوک ج7 ۵
 « یناهج :ح 0۸ «دنرادن خسن قاب «لج :ح «ج ق اذک

 قاب « نانت و :ح زا )۱۰ « دنرادن اریک» ح هجا )۹(

 « نیعم :ز هجا « ینعم : ح د « یسایف حیحصت (۷) « دنرادن خسن

 «اکلیوم :ج «۱ک كنوم : و (۱۲)



 ۷ تولا همان مخف نسل

 دوس دتکن ششوک دسشاب اضف هک: یزور

 تسین اور سرت ()ودب تسین اضف هک یزور
 سس ی یا

 : نشوز زور نو اهلفاس اهل انلمج رکح تلمج نیرب دیسر اضق هک يث
 نالسرا بلا نب هاشکلم نب دبح هرصاحت دوب ماگنه هن هک یزور و 3

 اب نا دن اس هدزای تدم رد حابص نسب دعل ار تولا هعل نیم

 چه دوم دیاب هعلاطم خیراوت زا ارتیاکح ()نا «۲)هریخذ و ددع تلق
 5 یی رزرفم اناد درم کكيدزن و ؛ دادن نیاف و درکن () نوریب

 جو دنیا تقو نوچ اک نتسیا فا ضت ۱ اراک ره و یناهتنا ار ار ییادتبا ره

 لس و هیلع ها یلص ها لوسر لاف ٩و دوب .دنارف لی ۱ شیپ هعفاد

 عالق منت هتفه نیرد هو «()هعضب والا اش عفری ال نا لا ْلع فح

 7 درک ساهلا خیلرب نامرف و دیسر رذ نیدلا سم ناتسهف

 هک یالق تسات و (دننک زاغا )هوکدرگ زا ات دش ناور نیدلا نکر

 ۱ لواطن كالفا اب هک هعلق هاجنی زا تدایز دوب تنام ناتسهف دودح رد

 تاروصت بارش و ()دنک بارخ دندرکی لواصت بکاوک اب و دتسم

 اب ینعی ) « دنرادن ارمود تیپ خسن هام :ج ّ قف اذک ()

 یو و یک هو ( درادن 3 (0) ؛تزلا هعلق هریغذ و ددع تلق

 ؛ربخ و ادتبم نیب تسا هضرتعم هلج «دومن دیاب هعلاطم خیاع زا ارتیاکح

 . 99) یش زوم :ح «نورب :ز * نوس ۱ ی اذک,(۵
 هللک نيا حیحصت -- «زوریپ :ّط استپ میاد 0 تكيجيه ی هک « یش» هوالعب

 « درادن ارواو نه « دشن رسیم را ن زا دوصتم مف و

 :ء ج «حزد۱ قف اذک رب یا دراد "هعضو اج ودرره
 ( دک : د (4) 3 هدرک

 (دنتسک ۲ ؛ دندرک :ج رک جز ۰ ف اذک ()
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 ینیوج یانگناهج غخیرات زا مّوس دلج ۳3

 هداتفا هقرت یاپ رد اهزکشل دش و دما تدم رد كنا ("ببس دناب
 ؛راثث تکلم مثح و تلود ن بک ورک راثبا تمش ثادن تسد رد دوب

 و لسر ()ناخلیا نایچلیا اب دوب نا دون نا دید کف 3

 نارماک و بایماک هافداب و « دندرک هتخا درب ۳ داتسرفب شیوخ نادمتعم

 دنک تقفاوم زین وا ات (تفر تولا لاوتوکب یچلیا و «دومرف تعجارم

 ۰ نوگ نب لوزن زا «دیان تقفارم شیوخ راگدنو ادخ ۰ ییدنب 3 یلیا ۳

 هزمان رایسب دزم:اب )یافلت هوا هاففاب ابن دش نامرف دون لودع

 ۱ یتسدراضح نا ران از اب رکشل )دون .نا هزصاح
 دنتخادنا یرظن راگزور .تفیراصت و راک بقاوع رد. هعلق نانکاس نوچ

 دنش هطساو نیدلا نکر ؛دنداتسرف لوسر ناسحا لاوس و ناما بلظب
 < نعقلا ید رخاوا رد و « دومرف () لباقم تلاقاب ارموق نا زا مارج ات

 ناکس تمام ناطیش هنايشا و نایغط هناخ تی كب نا زا هک دنا ةتسلا

 رکشل زورنابش هس زا دعب و دندما ار هعتما و هشفا تمام اب ()نا

 . كلاخ مده بوراج و ۱دنتخادنا شنا )با رب * اراپناخ و تالع
 ؛ دندرگ  یواسنم لصا اب و دنداد داب رب نآ

 لداعم 9۴ قاروا زا قرو ۳۹ هزادن اب دراد گرزب تن دننرخ «هاشداب» هبلک:

 زا ۱۳۹۵ فرو رخاوا هداتفا تهسق ۹ و هارد ا دز زا ات قرو هد اب فسا

 میس و رد

 رد طقف () هل دم: تک و « تسا ۱ هخسن

 «ز ۰ ج هف ق اذک (۰) « داتسرف و 9 راد جخسن 1 «(ناجلبا) ِ

 « 0 دوب) حج ف اذک () «یماعلل :ح «یافل :۱ ۰ ءاغلپ :
 « و : دناهدوزفا هلک نیا زا دعب ز ج ۱ - «درادن ار 9 « دوش -

 « درادن ارهلج د «تسفن :ج و انک (0

 ۱«۱» ز «مموتی نا یکی اک «ةلباقم» ال «خشلا میج ف اذک 0)

 1 و با ر ,: زد «ج قاذک ۵ «بسنا هلعل و د رادن

 ؛ز ص ۲ دن دف موم ۳ام ون اروف ینعی بآ رب - « دنراد
 ( دندز : ۳ «دندز رد : چ (۱۱)



 ۳ تولا همان ِك نیما

 کا و اناقما یر هعنما و هشفا اب ننجتم زا دندوب هک یک قو

 ()بوراجم و دندون لاغتشا نکاما و هینبا مدهب و دنتفر نوردنا رد لوغم
 و تلالض هار رد نراج هک نایئادف ءالغ زا یمج « دنتفرب ارنا كاخ

 و دننسج دوخ گرم لد يوزراب و دنتسج زاب دندوب هدرک ادف تلاهج

 ه كلم ناریدم دنسم هک دینم رصق هبق هلق رب و دندروآ رب رپ راوهچروم
 احالص متلب 7 هلزا دارآ 0 او دن دوب ی نید ناریدم کكلب

 گنج زکشل بلاج زا و 1 گنج تسد و ()حانج اهآ تبثآ ام

 دندرک تسار نانوردنا ("زک نایشچ روک ییدانز نآ رب ییناج ")زوریپ

 ()زورابش هس «ناور سیلبا رب تنعل نوچ رپ زین ربت و گنس كبس و

 ۰ یاسا (۷) عاجت ناعاجت هک مراهچ زور ات دندون تمواثم تلمج نیرب

 دندما رب هوکش و تعفر اب هوک () دبت ۵ نآ رب ربلد * ناریلد و رکشل

 یاضعا و ازجا و دندادب وکین یبوکرس ارلءف )لالص )لااض نآ و
 نیازخ رد 5. سا دج نزوچ یا و ؛ دندزک هراب هراب ن راتخحدب نآ

 ۱: یرخ نا رد هک  یزیچ 0 ءاشداپ 0 یفیمشکت قیال تشاد زدنوهم

 قاب ۰« (دندذ ذوب) ح رب الکثا یمایق حیعصت () «ادف : هدوزفا ج (۱)
 ن هبک روپشلا بتاکلا یبم نب نب دیمحا دبع لا توینم () ۱ « دندوب : خسن

 دیدحا ایا نر و ةغالبلا و حرش رظنا « یناسارخما ماسم يل ۱ یا ن ناورم

 :دیدچ طخم ب () ۰۰۲ : ۱ ۳ جیج اضیا راظنا ۳۷ و
ِ 

 زو رب یعب < مدقم و و یعب فتا هدراذگ م س فورح 1 ٩ اعهر,

 هنابش» و «زورنابش» خسن ریاس 1 ین اذک ()) «زوک : ح (9) ؛ گنچ

 ربلد) ح یف : اذک (۸) ؛ رام ما نینعی () « دنرادن ار<هس» 2 ؛ «زور 1

 2 «نایلد راکت یعب) نا رب و و « نآ رب ریلد 3 « (نآ رب

 «دنب : د « دنتب : :زّج ( دنس : ۱ ()) « درادن ز ارد دا « ناریلد ۱

 ؛ لالح: ز تب « لالخ : ۰ د « لالص :ح ۲ ی اذک (۰) ( ِ

 لالص - « لالض :خسن قاب « لالظ :د ح ف اذک (۱۱) « نالاض :ج 1

 و « درادن نوسفا نآ زار هک يرام ای تسا رام یمبسق یعع ربکب لص تن زن

 «ریغال هما لا طقف لب تسا هماین هروهشم تفل بک رد مج نیا
 زا دعب (۱۲) « درادن « یفیمشاکیت 9 « صقان طیقنت اب هخدن جنپ ۱۲)



 ینیوج یادگناهج یرات زا موس دلج ۱

 رازه اب ارفورعم نطو و فولام نکسم نآ و درک لوزن َناَریح ضرالا
 اب :دوبن روصتم نارد زا تاقالم هک یادو درک عادو غاد و درد

 ماگنه و دنک یرادیاپ هچ عابر ماکحتسا و عالخ ترثک لزا عح هقباس

 كي ؛ دیان یربگتسد اک لقع ()ستابث و رکف ()تاتب لوک ()یاضتنا
 من و دنا لطاب ار ریپ دت تاهیومت )٩( رازه ت (*) ری دقت تراش 0

 «دنادرگ لصاح یب ارریوزت تاسیلت ("رازه رازه « اضق یایا

 رکاب یاوصلا بل « یرولاب ملی رها
 9در و الا هو صاف فدا و

 لیبقت فرش و تفاتش ()بیشب لها و موق اب نیدلا نکر نوچ هلبجما ی
 و هیضام مایا رد هک ماا و مارجم تفایب هانپ ناهج هاشداپ هاگراب ٌهبتع
 زا و دروا فارتعا تمادن و تلام ماقم رد دوب هدرک فارتقا هفلاس روهش

 دوب هناهاشنهش میانص عیاور و هناهاشداپ فطاوع فیاطا لوش هک حنا 30

 هیادم دن رافنا ء اینا تا یر درافتبا وا شاعیتنا
 تمام ٌرکید زور ؛ دیناسر وا ناجم لها و موق اب وا هدرم ةويح هدژم و

 دروا نوماهب اردعلق نانکاس و ناقلعتم و ناگناخ و نادنزرف و ناردارب ۰

 «ءاضتقا :ز د ج ب «یاصتفا :۲ «یاضتا :ح «۰ ی اذک ()

 :۰ «(نایپ -) ناپ :زد ناس:جب ۲ «تاس:ح «یایق طیقت
 تْلط لاقی دیدرت نودب تسا رما یاضما و یدنرب و راک عطف ینعم تاب -- «نابب

 ۲ رخ ی ی

 كلذ لع فلح و اهاضمآ هنیبی تبا و ابیف دوع ال امطق یا ائاعب و ةعب ائالث

 «(ساسا و ناسا» اممزج نا تب و عطقلا نم كلذ لک و اعب و اعب تی

 و :هدوزفا ۱ ٩( «باس :ح «تاش :۱ هخن سخ ق اذک ()

 « رازه :ج ۱ () « رازه :ز « رازه رازه دص 2 0( 6 رپ ۶ هدوزفا ز

 یدیشرلا دبح نب دحا لضثلا يا یفاقلل تایبا نم 0) ۳ دوادن ارهلج د
 ؛ربزب : د 6 بینی: + « ۸٩ ص ۱ ج رظنا « یرکوللا

 ۲ رانا :د .مدسان اب صفا طیف اب و ۲ 4: ق ادک 0
 « درادن ح « رافغتسا

 ۲ ۳ و ی ی ات فا و یی ی یا

 ۳ 3 1 ی ما اش یراق یاسر وا ازم یا کز زا ی ۴



 ۳۳ ۳ ۳ 0 ۱ رو

 ۱۳ ۷ 3 تکزاه گیم تیام 2 ۹ ۳ 5 ات 7

 ۱ توللا همان مت هخسن

 تساخرب دوب هتسشن فیرح نیدنچ لوصو زا شیپ فیرخ لصف لّا
 هناخا لولح یادتبا زا هک:تسدانت .نامن نک هلال فوق نا روپ زا

 ناکما جولن ترثک و ()ادنا طوقس و اوه تدورب زا نازبم هطقن لّواب

 ()ذایتلا و مالستسا زجح () یا هد وب یکم عاقب نبرد جورخ و لوخد

 اب هانپ ساره و فوخ و ساب تدش زا و تسنادن یانپ ماحرتسا لظب

 ؛ ۲٩ دنداد عفشن و عرض

 باس نرادب «درک افعتسا و رافغتسا هتشذگ مارج و داتسرف یچلیا

 حفصاف تبا تردق ملقب هناهاشنهش مان تحرم و هناهاشداپ ماع تفطاع

 : تکی و ؛دینادرگ تباث شموق و وا لاعا تاحنص رد لیمجما حلصا
 وا و داتسرف نوریب دوخ رسپ اب ارناکرا و نايعا رثکا ادنباب نیدلا

 ۳۳ دما () بیفنب دوب هتفای صاصتخا 2 هک رگید ز زور

 كلب لابجما باعصا لابقا خلس دوب لاس نيا لاّوش خلس هنخرف زور

 هورف نارا زین تعذلا نکر هلیما یق .لالعا ید تایل یاب ۶
 هک تشادنبی ددص 3 نا یالاب رب ۱ رو هک عفترم نهش و دنلب

 ()تکرب ("روب و متخت رب روفغف وچ ۰ یژوگ ۲)دابلج ءوکدت نیرب

 ف نیل رها یک ("نازیخ ناتفا تشهد و تریح ماقم رد

 «دوس :۲ «دوبن :ج «ح قاذک () « اونا :ز ادا : :ج ۱ ()
 عج ب۲ ۰ ین اذک (0) « دشاب هدوب ت ؛ دوب : :؛ز « هدوب : ۳

 باب زا نه رب .هاخ یعب ذایلا - «درادن د « مایتلا : ز « دساف اب صقان طبقتت اب

 ی ق اذک (۵ 4 دیسربز لب ۱ ذوب حل زا لاعتفا

 ف اذک 0 « بیفب :ز د ج (9) ؛ داد :رهانقلا لمل و «خناا
 ؛درادن ارتیب نيا د  «داسنلچ:ز .«دابلح:ب «دالج:ج «ح و

 هلج زا () : ذ (روغ « روف : جز دی 4۱ ف اذک 0

 ا جب دیک عوجر تایبا هیقب یارب ؛ « رس دهع نارببد زا جخ رظم زا تسا یایپا
۱ 

 ؛ نازیغ و ناتفا :ز ه د ج () او

0 



 ینیوج یایگناهج خیرات زا مّوس داج ۳

 قو ندنام ور هک عایق اتو و گرو زهر :دنام ّد نف () رجب ّ
 نروچ ۳ () دندرک هنانز ) فبیچ و هنازجاع (1) شوک 1و نآ تو

 برای. یف زا بش هک را و ات روا دیک رخ هک ناسا

 3 وب رفت هاش هک ید زور «دندیفک زاب برح زا .یاپ (*)تشارفا

 تسد و دندروا ۱ راکب یور رکشل ناشک ندرگ زر نس قرشم نابیرک 1

  دنداد زاب تمواقم ک تاب تشب و دن دیشک نوردی داهح نیتجا زا 11520

 و تشاد دهاوخن ترسح زجم تسد رد هک دید ()نوچ نیدلا نکر
 ریذاعع ارلسر و درکیم (۷) هیچ زت لعل و فوس افت نیرد

 رب دادی عفد لاونم نا رب نونکا و نیناه هم زا ز + ید لد

 8 داید .نوج (دننک هبنپ 7 ناتسمز نفاق ید کن دیما ۰

 تلود نمایم و هناش زع قح لضنب و تسداب فرب و ناتسمز راظننا

۲ 5 ۱۰ 
 )باب و تسدوبن ()شرت ")یور یزور چت تدم نیرد نورفآ زور

 (۱) یو 4 ید 1 4تح زور ره و هتفگن باتفا حنم نا خیم

 «لوکفم) یر ره رحم:  «صقان طبقت اب ح۲ <« ج ب یف اذک ()
 ۶ شرک + ج ۲ 0 ؛ درادن ار «رهقا 1 مع 6 (دنتب )ی رم رها +

 «تشارف : ب 4۵ « دندرکیم :خسن یفاب «۲ ین اذک () ب
 «نوچ» عومج ارهاظ «نوچ» نیا باوج (۰) (عشارفا ۶۱. .«یمارقا خزر

 یاب «ج ین اذک 0 « نآ باوج اب دعب رطس راهچ رد تسا هدنیآ
 - «دننک :۱ «خسن تس یف اذک (0) « دساف ای صقان طیفتت اب خسن

 «(ناهرب) .تسا ندینادرگ قّرفتم و نتخاس ناشبرپ و ندینازیرگ ینعب ندرک هبنپ

 « دنرادن ار«یور» خسن یقاب ( (ربخت و مدقتب) یزور یرر ژ 2 یف اذک ۸

 ارمود با ز ج «رارکتلاب خنن سخ ین اذک ()) تر ۱
 و عنام مود باجج زا و تسا هدرپ لّوا باجج زا فّنصم دوصقم ایوگ -- ؛ دنرادن

 هبلک ود نیا موینم نیب دوخ عزب ینیابم قیرطنیدپ و هی ود نی زجاح و بچاح

 «(«ید» یاج) نآ : ح «دنرادن ج ۱ (۱۱) ؛ هیف ام هیف و تسا نما لیعب



 [) نا تهی تا سه اش سا ی

 ۱۱ تو ا همان نیما

 دناداهن رانا )تلناقق ۱)تلپاقم رب یک ره هقلف رادم رب ات دق ناو

 رادم زا و « ششوک رد ناضراعم اب و دما شبنج رد دوب هک نک ره و

 زا و تسویپ مه رد ادص اب هرغن دوب تدایز اب ٌیتسرف هک هعلق نيا
 یازجا و اضعا * رد هلزلز دنتخادنای الاب زا هک اهگنسرخ ()ندینانلغ

 () _ء ااخ اراخ ته لد ٩ تبارضم ترا رطص * مداصت وا و فاقا 5

 قیناج نخالف زا و «كاچ یلعا كلف يبیج تیالوص رثاکت زا و دشی
 و ۳ ی هر

 وان تخرد هلاس دص * نا _یاهتوتس رگ هتساخرب " !زور نآ هک

 رس هک یتس لواب ؛نیطایشلا ور اهنگ امط ("نآ راب ما دوب

0 

 ۰ دنننگ ناشیرپ یک بلاع ناشیرب جرج ۱۱ مس زا رایسب مس و
 حس ِء مر

 ۸0 یچرب رب هک یخرب و هتخاس یرپس یرتس زا کنس هثوگ رب سکره و
 رد راسوس دننام و دندیزخ خاروس رد شوم نوچ نا لوه زا هداتسیا

 رب :ز «تلباقب:3 «تلتاقم رپ :۰  «تلباقم رب :ح ب «یایق طبق ()
 « صقان طیقتت اب ح ۲ «ز ج ین اذک 0) «دنرادن ج ۲ « لباقم د

 ( ندیاطلغ :ز هد « جن جیرا ی ین اذک (0) [ دیرارب م ما ۰ 6

 و ع تا رعص 1 (0)ح 3 ب 3 اذک (۰) « درادن ۱ )٩(

 و نیلبم ءاح و داص اب تار زا دوصتم - « تارفک :زّج « تارضص تاریک

 ور زا :ح )۸( « درادن ۱ « هاح : ۱ (۱) « دشن مولعم نآ طبض

 و زان نون يسايق طبقت اي (نآ راب اما ذوب زا تعرد هلاس ده ح ف اذک 0
 برد هلاص :۱ رارقنیا زا تسا نوحلم و برطضم امام خیسن یفاب -- «راب ءاپ

 ,« املا نا جز اهلطلا رام ابا دون یاب تخرد . ها : با نا رب او و
 هرز ها ات اپ دوب را تعرد لا: لازم امآ درب را بچ زد

 ۲ ین اذک (۱۰) «درادن ارهلچ ج «لازاب اموب راب تحرد هلابح
 لا مس درادن ارهلج ح «دندش هتک :ج «تنکپ :ز ه د ب
 تن ناک زا یون خرچ و رب بر مد سو سو سیب زا

 «چ یف اذک () «(سرلوف گنهرفا تسا هدوب قینجخ# زا یون زین و گرزب و
 « درادن د | ین ریزه « یجرب ربزب  ف « رب رب :۱



 ییوج یایگناهج خیرات وا موس دلج ۱,

 ۱ شی ام هک (0 دنداهنبآ منچ و دننفرگ منخ ِ مدوب ۵

 مزع ببس نیز | مرادرب تسد زا ار نیدلا کت ادتباب هشیدنا نیا یاضما

 دندیناسر (٩ناغلبا نویاه مس (۳نایچبا نخ نیا نوچ «دش 6الب ریز
 یوا هک دمرف ب)وج ()دق رهاظ.-وا نطای:ود یربغن رایسب و گدنا

 ۷ روا یملیا و نیاق تشناخ ۱ رخ سنا نسل نکر بک فشاب نآ *
 بصن لح ی ری )لا لر قو یانثا رد نوچ ندید

 و ان تالا (!زج و .دوب هتفای

 فیوخت ینعم ای ندرک مزع و ندش مّمصم ینعم «نداهن مثچ» نیا لثم )

 « یمایق طیقتت ) «رّرعیلف دشن تفای اهگنمرف رد و دشاب ندرک دیده و

 ریز مزع و» : تسا هدوب روطنیا نتم لصا هک دوریم یوق لاتحا الا ریز 1

 (الاب و ربز) الابریز و «دروخ مرب و دش لطاب ندمدورف مزع ینعی «دش الاپریز

 تسا یراک ندش لطاب و ندروخ و بارخ ینعب ریز و ریز و ور وربز لثم
 ۳ ۰ رد تسه هک دیگ 4 و دیو دم

 "۰ لای دیال خان و تسا لطاب ینعی

 ۳ دا ماه یر رو. اه ین بر ریز ید و جهات

 دب نادنچ ۸ نیا و تساهدوب «دش ادب ریز ,مزع و» نم لصا دو دز ب ٍ اتب)

 «ز ج ب یف انک () ۱ « دولسم کما :ج « ادرف اب ريز رک « نیت

 : دنرادن جخسن یقاب « (ناخلىا) 1 ۰ طقف (۶) 4 دنرادن _خسن قاب
 ۶۳9 و اذک 0 دف دا :ز : دج )0 ( دهن و )0

 اس ۶ تسادذرپ < شم اف لصا هک دوریم لاقحا س «لاح رب ی «لاجم حج

 « (هسنارفب 18۷1م یفعی) ت تتسسا مثرهآ یفعم ی 0 .وق ییسا یانوپ هک ۰

 8 رنیشنجس : رج : حج کا یسایف طیقتت (۸)

 قنیاجم» : ۲۶ ص و تسس ی 1 قاب

 و



 ۳۹ ثوللا همان مخف هنسن

 "۷راقن و ماصخم اروا رادحنا راظتنا ۸ گید زور دندیچ زاب برح زا
 ییاعلا شیلرپ مایا طب و قطب کند لیسز هو شا درب

 ولو عود یو 9 7

 ؛ ارنا و :تلونب ۲ | یوج 0 خیرات رد دوب 0

 زا هک ی ,دناوخ ناشیرب سال نم الم لع و دنداتسرف وا كيدزن

 و حجب شیوخ سفن و لام تسود و ذندوب شیورد هن لفع ٌهکسم
 لدبم مالظب ایض و دیسر ماشب زور كنا تقوب ات «دندون ()یداش
 ( و دازب ()ادرف ادلی بش زا روج « دنداد ادرفب لوزن تعو تشکآ

 ۳ مر سم

 ۱. ّولغ عنم رب ناییادف :الغ زا یمج درک لوزن ()گنها تیدلا نکر
 دنتسوپ دصق هک ید ابت دیا بیئب هک دندادن اضرز ناش دند

 نکر «دنرادرب هار زا دندرکم () ضیرحم لوزن یار رب هک اریمج ات

 ۱۲ ۷ یتمدخ (۱) پیترت .تردابم ۲ ا)یرین ی هک داتسرف نی هزاب گاف ندذلا

 شدم و ۱ کاخ ۹ زا دعب و دنزاس ناهنپ هدرک م کاخ هدوت رد ۳

 ۱ ۳ برا دن یا هک یزیچ نآ و دشاب یک نا ار

 ۱ « یزاب هقح نیدب و یزاب نیدب ینعب « (نامرب) دوب بلاغ
 ءراش:۱ ۰ «داس :ح راز قاناطیت ابد ب جی اذک 0)
 سن سخ قف اذک ٩( ( تاراشب :ز ۱ () « نارشبم : ج ۲ )

 هرضاح خن رد غیلرب نب ۱ داوس () ( یفلرب :د « یفیلری رب ییوکم ح
 «دنک افو دوخ تعوب هدرک شومارف فّتصم ایوگ و تسین دوجوم یایگناهج

 ذیدج ظخ يا 0 «راشبتسا :ح « راشبتسا : هخسن جنپ ۲ ق اذک 0

 ؛ دش حبص نوج : «ادرف ادلپ ۰ نوج» یاب د « درک رو : هدوزفا

 :خسن قاب  «(و دازب >) و دارب :ح «درادن ارهنطاع واو لو « قف اذک 0
 صورظ :ح ۰۱ ۰ زر ج ب ف اذک ) «درادن ب )٩( «ردارب
 ؛زءد «تسرب:ح «ج برف اذک (۱ درادن د .« هلی داص اب)
 1 تین رب : و «ح جب ف اذک 0 هو ۲ نی

 یتمدخ - «تمدخ :خسن قاب «ح ف اذک (0) «روراکت و جی

 ؛(مجت راه) تسا شکشیپ یفعب
111 ۱ 9 



 ینیوج یادگناهج جرات زا مّوس دلج ۱۳۸

 رّکبش داب اهلگ کگرب ریز هک.« ريت اهعرد ریزب دشی نانچ

 ؛ دنتشادرب .بیزح زا تسد دیشک شی رد هیاس ریبن نناقا کلن | ماگنه ات

 ماگنه دوب ناهرب ارقح تم و نارخب ارناشیا هضراع هک مراهچ زور |
 زا و تساخرب ("ریئز و گناب و رینن و ()حایص ٌمابص ِ ریشابت

 بت تارایس سوق جورب زا و دندون عورش برح عراشم رد نییناج *
 جامآ دندوب هتخاس یئیاتخ هنتاسا هک ۱ )وا شو 89و دنداد عولط اررپ ۱

 نامرد نآ زج نوچ نارخ 0 ماگ .دصناپ و رازه ود رادقم 5

 رایسب ننجتم یانا تم لاصنب نحالم نیطایش و و کز تشادن

 ریز رد اما دوب نازیر گرب لاثم رب گنس زین هعلق زا و «دنتگ هتخوس

 ()یگنچ خز زور نآ نوچ و «دشن حورج (تدایز سفن لب (٩نآ ۰
  )پات زا هعلق بابرا لر دنتشاخ اب فکر خا عبد دندرک نهاشم

 ماغیپ و داتسرف یچلیا زین نیدلا نکر و «۲۱)دنتفرگ تحاصم باب تحواکم

 اركرابم لوصو هک تفریم نآ (")پبس تیاغ نیا ات نفخ 7 هیروق كنا

 خوام ز زا یاب و دریگ زاب گیس 1 رکشل مدوب هتسادن ققحص 0

 «مزاس مثچ یابتوت را كلاخ و ما نوری ادزف )اب زورما دنک نیشک ۰

 نماد زور نآ 99 شنا یی یامپ داب َك (۱) ی دااخ نیدب ایلاح

 :حز (0 « دنرادن اردعب را جی جا ؛ حاص :ح )۳0

 « زج : هدوزفا « (*) واد ناک : ج ج (0) ؛وناب هد 6 یفز
 :ح ج ب۱, «كنج خز :زد ۰ ق اذک () « دنرادن ۰ د )٩(
 قعی گنچ مخز و تسا موم ادا و هی زا دارم هاظ گنچ -«كلج و

 « دنرادن رواو نب 2-۳ )۳( « هیلاح حالطصاب « تسد برض»

 «پاترا :ح ار ۳ 3 ۰ ب قف اذک
 اذک (۱۰) « دشاب «دنتفوک» اوت خسلا عیج ف اذک 0

 «درادن ارلج د « هروف : ۳ 4 صقان طیقتت اب ز ب۱ ۰ جا

 - ۷۱ :ح ات :ز ه ج ۳ ؛درادن د 3 ۱ ست ۱ :حز ه ج ب )۱۱0

 « صقان ) طیقنت اب ۱ « حر ه یف ین اذک (0) « درادن رزرو ۷

 نانچ ن ۱ ۱ ین را عین کو تیام هاو دی ادب ایت



 ۱۳۷ ثولا همان ِت نیم

 ) حامرلا رجنشم دنع تسا 3ِ ۷# دشاب اتشود انّلع

 ۳۹ 9 ف ه

 ()مالس نرم ارم ربا تشظ « یتح ناسزفلاب شاج شی

 جورب و دندوب ۳ ار)تلتاقم هنابش نوچ زین هعلق باجا و

 (یاهرت و دنداپن زاغآ (٩)یلباقم هدربس ۳ جولعب اریاسآ اف هعلق

 ه رب یزادنا 9 یگی )لاو هنایم رد و دنتخارفا رب ار قیناجم

 ؛ دنتخاس

 یزاب یک خاتگ و هی

 دنکن اطخ تبقاع کا یاح تسا شوخ

 و دنتفاکشی یوم یاسا تاس ریت مخزب ناّبش زین بناج نیزا و

 و دوب ")یس لجا ()زا هک اریئاهریت « دننفاتین یور ريت و گنس

 زا دگر دنام و دئدرک نارب ()رییادم نا زب یو تولا کلم تمر#

 «ناور ما )لخان
 ص ۱ج یتیمبلا خراتلا یلع ینبملا حرش یف وه اذک لّوالا عارصاا ف انشود (۱)

 یبعت الو تاکرحلا طبض نودب) لبج ما نشود لاق «تییلا اذم حرش ف 1

 یرکبل مجعتسا ام مجعم یف ال و نادلبلا مجعم ین ةلکلا هده یلع رثعا مو « (عضولا

 ِ ؛اتسود : 19 :۲* ص ۱ ج رهذلا ةببتی یف و ءامربخ :یف و

 و « درادن ح نا قف ۳ اینو ( اتسوق : و ( اسود

 هیع نیا اهب حدی ینادبحلا سارف ییال تایبا نم () «درادن ارعارصم
 لاعملا تعضولا ف ینبمسلا راتلا یلع ینبثا حرش و رهدلا ةميت رظنا «ةلودلا فیس
 ج۱ «تلاقم:د اعم :ب «حز « یف اذک 0) «افنا امهیلع
 :د «صفان طبقتت اب 2 ب۲ «تلتاقم :« ج هز قاذک ( هدنرادن

 « یناهرپ : ح « ءاه ربت ف «ز ۰ د ج۱ ق اذک () « تلاقم

 «د ق اذک ۱-۷ «لاونم :ج لاو :زا « لاوم :ب
 هد قف اذک () « كس :ج ۲ « دساف اي صقان طیقتت اب ح ز « ب

 را : ح 0) «ناس :ج نا « دساف اي صقان طبقت اب ح ز ۱

 عوجر ۱۱) « رپهش ۳ ( یه :.د و « دنرادن خسن یاب

 «صقان طبقتت اب خسن یقاب «ز ء ف اذک (۱) 4 ح ۱۳۹ صب



 ینیوج یادگناهج غیرات زا موس دلج ۱۳۹

 و قینوع برج اون یی نا_نلاخت هدرپ ()کلته گنهآ نی و )دینخاش

 ات دیدم عاهع :دم و زارد یاماس زا هک ارناتخرد و دندرک تسار گنس

 دهاوخ راک هچ نآ زا هک هتسنادن و دندوب هدزک !جتثرت ")تییرت باب
 ؛ دندیشارت قینجم تالا و دندیربب داد دهاوخ راب هچ رخاب و دما

 ()ینامر هدعاس )0(
 را بو سس ص دنتیزلا هیلعا ۱ و ۶

 (٩امریت ات دنتشادب یورگ ۲ بت ان را ریز زور نآ رو

 رگید زور ؛ دندرکی لقن لقث نادنچ اب ()هلق رسب ار قیخت یاهنوتس و

 رب ماش هه زا روخ صرف و 3 نیمز روتت زا بش ۲" !نینهن هک

 ٩9 دندرک الاب هورذ مزع وا ۱۱ صاخ کوک ان دومرف هاشداپ دیفک
 ی یلعا (۱۵ لَق ۳ ٌصاخ لزنم و ۰

 (گكنه :۱ «ز ۰ ج ب یفاذک (0) « دندز زاس و دنتعاوت قعی (۱)

 «دنرادن خسن یقاب «تیرت :ب «ز یفاذک (0) «درادن د كم : ح
 مر بس « حیسرپ 1 «حشرت 3 « حشرت ۰ «ز ج ق اذک ٩(

 :خسن یاب « باوصلا وه و ج یف اذک (0) «(ناسل) ابر تابتلا یا

 یدزالا مهف نب كلام وا سوا نی عمل 0 را ارت سو دا

 هدرد سیف ناشلآ رظنا ها ق یا ام هل بت قل زا
 «(یرگناهج گنهرف) تسا حرف هزج راهچ و تسیپ زا هزج كي یتعب اجنیا رد جاما (0

 ۸ ۱ یاذک ؛امربت :ب «اهرین :1 «خسن سخ ین اذک ۸

 ِت 4 یمپم 1 4 سپب : « یسأیق طیقتت (۱)) ۳

 ۱ شر نم هام
 ظوفحم ز ب ۱ خس رد هک «سمه» تتیه و «(یرگناهج) دئاب نآ و و

 لو تسا منا هل ؛ا رد زین لّوا نون یاجم مع نیمه هک دناسریم دیاش تسا

 نیا اب «صاخ» رازکتب خسللا عیج یف اذک (۱۱) « دشن تفای اهکنهرف رد

 « دنرادن ۳ )۱( « تفاسم برق

 ( عیلا ۹9 خسلا عیمج ی ین اذک (۱0



 ۱۳۵ ثولبا همان من نیس

 )بیس و ")دسیا بیثب هصلف زا و ْسوکعم اهنع ()عالتالاپ
 هکلهم رد اردوخ ناشیا غورف یی غورد و ""ریبادم یعمج ریبادت

 دیعاوء دباتش تاجن لحاسب تخم نییفلتب تاب تاطرو زا و دراذگنب
 و «دیزم رد كلب تسرارق رب تسنفر لما و موق اب وا اقا رد هک

 ۰ دیر اراضغا و ونع تذل (٩الع و تالط: رد *"ابم هیلاع تمه

 يبسا خاروس رد هن راتنک دنیوگ كنانچ (۱اتنگ و داتسرف باوج هعلق زا

 تا بنات سنلا کر یه دناب هد زچ ان دیاب نخ اب هک تو

 1:۵ زاب یچلیا نوچ «هن ناکما ) ارجورخ وا یبزاجا و نذآ و

 ()دیشودب حبص ریثابت ریش بش ناتسپ (زا نوچ اررگید زور تگ
 . هار زا هاشداپ دیشوجم ()ناریش و زاوا دعر نادرم هرعن زا ناهج و
 و قارم عهانم و جراخم و لخادم ةعلاطم و درک یعا هورذ مزع راسپ

 ات , دیمارخ تلود نهشن اب رگید هار زا هنابش و دومرف بجاو نآ جراعم

 ففا ماین زا ناشفرد یابغیت كللف دین ناشواچ رگید زور نوچ

 ؛: )گنج ریگنچ یوبصب داد ییزه ارماش ءایس هاپن و دندینک رب

 «غالمال و :ح « عالتنا و :۰ جب ۱ «عالقنالب :د «ز ق اذک 0)
 (ببسب :ح ز ه (دیدج حالصاب) ب (1) وا با 4 ایا ها

 تغل بک رد و تسین حیصف هملک نیا «هتشگرب تخم و تخدب یعب روبدم مه )٩(

 جز ۱ ف اذک 0 ؛تسا روطسم یزد سوماق رد لو هن رزکذم هروهثم
 مبلغ تلاح رد :دیدج حالصاب ب «تالاح رد :د «تامالع و تالاح رد :ج

 تاک ثیح مولم لبتبلا ی ربعز لاق و لاح لک یلع یا هتالع لع مموق و -
 :ج حاد ین اذک 0 « (ناس)) "مه هتالع یلع داوجتا ی و

 و فی ۲ *وس 3 ؛راتک و :دیدج حالصاب ب ؛راتنک و :«ز « تفک و

 نا ی «حز با یف اذک 0 ؛ تن زا هما ترایع رد 6 رفارطتتا

 دما نوریب ریش ینعی تسا ثث لاعتسا مزال ینعب ارماظ اجنیا دیشودب -- « دندیشودب
 ب - « ناودش : ۱ ۰) «رزعیلف تسین روطسم اهکدهرف رد ابوگ قعم نیاب و

 ؛ صقان طبقتت اب غسن قاب «د یف اذک (۱۱) « زاس مزر : هدوزفا دبرج طنخع

 ۳ ۹ یی



 راوهجنپ و دنتخاس ماقم جو کیس هراخ کت زپ و )دعتسپ ()وت تنه
 ی تکان اه زور هتتداپت نا رد تک ۳ فصب فص

 و ض ترثک زا بش رد و دندید یم 0 درم دنتخادنای

 ۱ یا 7 دص و 7 دعو 0 ّف ۳ ( روس ۱0 فرا 7

 تمس و دوب قثاو رادمقا و (0) تّوقب كن | وات () قذاح هاشداب و

 رد ارناشیا ,وجولا ترسحاب درک دیاب یجنر لمحت اررکشل کلنا ی ات
 و تم ِ كيدزن نا ۸( 1 لوصو ات ۳ ماد

 3 دوب هبنشم وت رب 2 ات ی ساوسو ی

 ۱ از و یی بم

 یار و رظن یپ یاسآ هچروم سس برج و کنسطج 1

 نٍ اوجرخأ اب هککراسم اولخدا بی 1 ۸ لس

 کی (۱5) اپ را 7 ۷ 9 کی و کیک لب کرم آ

 ۰ د ین اذک () / درام و ( ون : ۳ « خسل سخ یفااذک )۱(

 ( دزاهشن :ج (اذک) تنش ۰ دی رج 2 ب 6 دیتسشن 1 6 دست

 حد ین اذک ) «(هراچ كبس ح رد طقف (0) ( دنداتسیاب
 : ناک +۱ «ز هد ین اذک (0 « درادن ۳ ؛ هراس : و « هراس

 ح « قداح : اه (ج ین )1۱ ؛رابک :ح ۶ راک :ن

 ؛ تقوب :ز ج (ح ۰ (دیدج حیحصتپ) ب بم یف اذک « قداص 11 « قراح

 ؛ دی دچ حیحصتب تسا برد طق دم زلب  د اق ازهلتچ د 1

 او

 «ج» ب فاذک ۵

 « سافن زا : ج (۱۱) ؛دنرادن ه د (ببسب :ز جن (دیدچ حیحصتب) ب (۱۰)

 ب «ح قاذک () « درادن ارهلمج د «شاعترا :ح  «ساعترا ۲

 تم

 ك
 ی

4 
 تم

 بش

 « دنرادن ار«ک» ح ۱ (0) دنزاب ی ات

ِ 

 « (ار«هب» هن و «اب» هن) دنرادن جخسن یفأب ( هب : هب دج طیف



 ۱۳ تولا همان قق نیس

 زار قویع اب هک !رزارفا رس ی ات دندرکی هعلاطم ارلابج نا
 سس . ع ال

 و ناس هد رد 11 () هیشج هک نآ ۱ هلق رب و * دندرک رایتخا تفکیف

 .و لیصف ی دندان ز :اغ زدنومم هعاق تشاد ار گو هس ود

 تل رادنع تا یازد ام زا و دما هر کس رب اراهراوید

  نوردنا رد و وا "زیزرا کوج توچ ینوج * گنسرف
 ان فیرخ یادتبا زا ارناویح امرس طارفا زا عضوم نآ ۳

 لایخ رد بیس نیدب و" «هنا رسیم ماقم ناکم و مارا ناکما راه ن نا

 فا باتع رد ۹ دوب یوتلم رگیدکی رسب هک ارت ارنا لابج کكنآ

 ناکم نآ تعفر تیاغ ز زا تسجمم لودع نآ یا رد ریو درک لک

 ۱. دوخ رس ریطلا 2 قرار لیلا ینع ریحتب 0[ ٩( ضع () لع
 « دنیامن یدضت 3 هرصاحک و تننلاپ عدم نادب ان گچ مدا نا ) )تسلیم

 هعلق رادم رب رام دننام ددع روم موف هک دندید هعلف نانکاس نوچ

 آه وز هیقخ نا هی و و «ختسن سخ یف اذک ()

 یبوج :ز «زیزرا یوج نوح یوج : ۱ ۰ .د ب یف اذک (7) 1 ههشچ هعلق

 تسا حیمت (1) «ریزرا وج وج :ح «ربز زا ییوج : ج « نیزرا یوج نوج
 «نحس : حد ب۱ « یسایق طبقت ٩( «ایلع اناکم هاتف و یاب ارهاظ

 زا یو تسا طقاس خسن عیچ زا یلع لک (0) ؛ یخس : ز ( نجس

 هیلع یلع فورعم هیفشفخ هبطخ ءادتبا زا تسیاهرقف دعب یبرع ترابع نوج یفرط

 "نا و ةنامف آ ربا و ها و (م1» : دوشیم عورش روطنیا هک مال
 نا ربا هم سوم ریس رلا » با لعم اهن ییحم نآ می و2. و ۵ موس

 صبح و

 يا نبال ةغالبلا جم حرش) 13 اک اه تی وط و اب وقت خ دم

 سا همش نبد همانحتف نبرد ۳« نوح و و ۰ ص ۱ ج دیدحما

 یکی هکنیا لابخم خاّسن هبماشتم هسناجتم ظافلا لاعتساب فّتصم طوفم علو هطساوب ک
 لصا هک مراد معق بیرفت رم دنا هتخادنا ارنا تسا رّرکم نیتسناجتم نیتلک زا

 رزوضتب ارمو هد «یلع» خاسن و تا مش حیحصن ی تنسا هدوب روط وا ترابع ۱

 یباس «لابج» لعف نیا لءاف () «دناهدرک فذح تسا یدابز هکنیا ۱
 ض یا ۳ ذلا



 ینیوج یایگناهج خرات زا موس دلج ۱۳

 یاپ و درک هتسکک لاخ و لوح () تاطو زا دنتشاد هشیپ یلدا
 ۱۳ شک نیک و یاف گناب و (٩)هرارتش (9 رییه 0 زیزه زا و تنگ لام

 یاهمشج و (۸)ای د ()ناتس ()قیرب و ناتتا لیهص ز ا و دشی رک هنامز

 زور كي رد )نوچ و ؛اّرودقم اردق وا دو ی روک ترانلاخم

 و داحا ناتسرهش و روکذم هعلق رادم رب رم و )ع یپ رکشل نیدنچ *

 و تسویپ مب دش لماش همر و هکر رب ۷٩نآ (۳)هکرب هک ()هکرن روجت
 نیدلا ءالع شردپ هنیاط نآ (؟)راک ءالعتسا و الینسا ماگنه هک دوب ُهعلق نا

 2 ارسلا بلبسا بلیسالا نا ی اترص یی نا ناماه اب كنا کم
 لالت و لالف 1 هدزاود تام ۳ د وب سگ يرلجا اکران و

 : د.دج حیحصتب « ریزه ۹ کم یسایق حیحصت رز () « تالوو :ح

 زاوا ینعب زیزه - «درادن د «ربوه :ج . «رپوه : 2 نا
 نه هچ 7 م اپ 2 سم دوره و4 مس دیر شزف

 ۰ )لوکس ۸ حیحصت ۳ سا و رند

 سو ام: دید جست س نوبط# * 7 (ریه :"چ . «ربزه + ۰
 یمایق حیخصت ) ۰ ینمآ نا ون قد اد ِ

 7 ۶ ی ب ۳ ( ناتریس :ح نایرمس : :ز (() كوکشم

 ) ارهلیج د «ربش : ۱ و « ناردش شرف

 ۳ تاطو زا» : تنگ یاس رطس رد هکنانچ دناهتشاذ هاره رایسب ن رارتش

 ۳ وا هد دف اد « درادن ۲ ۱0) (« یا لامج
 :ز د ب «۰ ج فاذک «نادرب :حا «وترب :ج  «دساف ای صقان

| 

 ز د ب یاضتتم هکنانچ ناتس حج رد ناسا - «نابسا : ح :ح نان 6 ناتسا

 یا هتک ها
 تسلن مولعم تسرد زاب <« نوج» لب ۱ تا - )1( «خسلا عیج ق اذک ۸

 ق اذک (۱۱) 2۵ ۰ ج 1 (۰) غ 6 ۱۳۱ صب عوجر ؛ تسیج

 « تسا «تسویپ لوعفم «هکرن دو :د 4 گرب :حز ج 0

 1 درادن ۳ 1 کرت : هج زد بآ فا اذک (۱۲)

 ؛ درادن ۱ )٩( «دنرادن ار«نآ» ح ۲ (۱0)



 ۲۱ تولا همان منت هنس

 هک تولا فرط زا و ؛باعش ("رپ نآ لالق )یوبلم (۱[و] دوب

 هنج رایسب یددع ابب ۲۷راتو و () یاب ناگداز هاشداب دوب راسب

 هوک نوچ گورگاب نیون ""اقوبدیک ناشيا یارو زا و «را بلاط

 و "هیدوا لاجر ۲ )جوف جوف زا () نوچ ؛۲) دن دیسر رد * نینهآ
 کش وات یندرک فا قلب رم یک یاهرک )ی جنوب زد لا

 بوک ترابع يمالس هازب و و ینعم لو درادن ارواو نی ۱ خسن زا كيچيه )۱(

 یوعلم تسا لیتحخ -- « یولم :ح «خیدن تنم ها سا 07

 ودر رب دو هفاضا نودب اب بایث قالخآ لیبف زا لالقب هفاضاب دشاب 1 مس ٌهخیدب
 یوتلم زین تسا لمتحم و « نیچیپ م رد یاههلق ین یوعلم لال ینعی ریدقت

 خ و جب 3 هاگ چیپ ینعب ئ مسا ۰ هغیصب دوش داش لالغ (یاوعلم دح)

 لثم  تسا هادرکن.ز ءاظ تباتک رد ارتفاضا تمالع هیدق خسل هویشب ییهّتعه اه

 ؛رماّظلا وم اذم (1) و ج همدقع عوجر) «لکوت یقثو هورط
 هاب و نحوم *اب نيب ۳ تی و ی

 تسرد ارثیچیپ ترابع نیا ینعم نوچ ایوگ زبن نیدج خسن و دناهدراذگیف یسراف
 بد دوصتم هکتبا لایخم دن اهدرک لقن تبع اردخوم ءاب اب «رب» رولناه دنانیمهغ

 و شوک هار ینعب تسا نیش رکب بش عج باعش_ (؟) «تسا یلع ینعب
 ( (تخل :بمک) رک زد تفاکدش ینعع تا هابضخ عج هزک ود نیپآ هگنت

 «یماقلپ :ح . «یافل ۲ ؛ ۸اهلب هدف زا« ج ف اذک (0)

 «راقوب : ج « راموت و رایت د ( رابوب ۳# «رابوت : ۱ 1 11 ق اذک 0

 :ج « افوب دل ح اوز در ز ۰ قاذک 0 « ناموب :ح

 زرد طقتف ۸ ؛افوتدک :د ؛اقوبدک
 بسح رپ - « («نوج» یاجم) گو «درادن ج ؛ خس سخ ق اذک ()

 تسین روکذم نآ یارب دمب تارابع رد ییاوج هج تسا «نوچ» نیا ندوبن رثه ینعم
 و «هصالخ» و «یراب» ینعب هک ار« نوج» تام هک ذنامم نیا لثم گو

 یارب و مالک هکت یارب ینعی دهیم لاعتسا كل وجم و «هلبحما ق» و «ضرغلا»

 نرحیلف دنکا باوج و طرش یاضتقا هک هیطرش هن هیت ٌهلج نومفم دک أت
 ؛ جوف جوم ت 0 طیقتث اب حب) جز د ب ق رارکشلاب اذک (۱۰)

 « هبداب : « هندوآ : ح ب (۱) «(رارکت نودپ) جوف : ج1

 ؛ لاح:ز « دساف اب صقان طبقت اب حد ب ۰ ین اذک ۷)

 ؛ درادن ارواو نیا ح )۱1(
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 ۰ تس

 ییوج یانگناهج خیرات زا موس دلج ۳۳

 و دوم ر ایتخا ()یع و ۷ هار زا ۲ « دومرف ۱( . زایتجا ؛.دهد

 هک هدزوآ نا واوا راکزور نابز

 تسین اهمح ناج كن ازا راد د وخم شک

 یراد وت هک ناج زیزع کلی نا رد هتسب

 دندیسر هعلق یاپب (بناقم و یو گاز ید زور

 تسوا هیاس رد باتفا هک تشیا م- تسلوتسد ورف ناسا هک رتچ نآ

 نا را و دتدانک زا سا ادم هاقب زیپ هک )هل رس رب
 یناهرکشل اب ()یاکلیا اکوک و ()روجت اقوب دوب )نیی هک ("رادیپسا

 )۱٩( ات 3 دی نارهرک دهع نوچ هه هک یاههار زا «نک و )چپ 1

 میم منت بي

 «راتخا :ب «رایتخا :حز ه د «رایحا :۱ «راینجا :ج (یسایق طبقت ()

 ین اذک (0) «اعو :ب هانعو:ج «انع :حهدآ ز ین اذک 0

 « درادن ج « خرب : د « خر رب :ح (خر رب : ز « ۳ تب

 ؛ یسایق طبقبت (۰) «درادن ج ۹ :۰ «خسن سخ ین اذک (8)

 - «درادن د. «تاعم :ح « بیاغم + ۹ ؛ داف اب صقات طبقف اب ز « تب

 «(ناسل) ناراوس زا هتسد ینعب ربتم نزو رب تسا بنثم مبج بناقم

 هد ج ۱ یناذک 0 ۰ .دنرادن خس یفاب «ربط:ب «د ۲ یفاذک ()

 یر .زب نومم هعلق ینعی (۸ 3 یس 198 صآ خو ( هعلق : حز ب

 ؟رادقتسا و « رادپسا و ِ زرادیما ۶ 1-۳ )1 نی س ۱۱ صب

 ؛ب یف اذک (۱۰) 4۱۱۵ ص ۲ ج تر اب ۳ راد

 « روماقوب : ه زاد ین اذک ۸۱) ( نع 1 (نع زاد ج. « نی :ح

 اذک (۱) ؛روفناغت : ج « روم افوب :ح روم افو : ب ؛«روماش :۱

 «یاکلیا اکوک : ب «اکلبا اکوک :ح اکیا کوک :ز «اکلیا کوک :د «۰ ۱ ق

 ؛ یسایق طبقنت - « حس : خسن قاب «جپ رد :ز (سپ : ۰00 « یاکلب کوم :ج

  0٩۵«بات وا دنب :۰ «دساف ای صقان طقت اب حد ب۲ رج ق اذک -

 گنهرف) تسا گدیچپ و چیپ ینعب بات و تسا هوکرس و یدلب ینعع و دنلب ینعم دمت

 ؛ (هریغ و سرلوف

 ی یه یو ام راس یر سا ون یا وا



 1۹ وا همان رخت هفسا

 نآ عالق ")و دون لورن ناهج ءانداپ بکاوم ناتلاط تبحان رد
 دوب هک ارّگید هعلق دنچ و (۳هیروصنم و ()نیشن هلا نوچ ارتیحان
 لوغم رکشلب موق نآ تسد و دومرف هرصاح (*دزب و نابرک یاهرکشلب

 باتفا رکیپ رون هک اررگید زور و «دینادرگ یوق دوب ناشیرب لوع» هک
 ه رازه هار زب ابا یاد دننفوکب تلحر لطردر بنا نا

 ایم 3 دز رع رد مع ناو ۳

 3 رارفتسا نا رد (0 ار مادقآ «ككيرات خزود هار )و كيراب تمایق

 هچ یایتا قاما قاساب .هن «٩)لوع لوقع و ؛دئاب هنوگچ مادقا هن

 ٩ تسد هچ نزح زج نآ نزح رد لس هن نآ لمس رد () تّوطخ « دننوت

 فصم ضرغ و دش دهاوخ بّرقن و بّرق نودب ای صاوخ و نیّرتم نودب حابص
 هلک ود نیا هچ ابا دپعب ینعم هدارا و نابرف و شک ظفل لاعتسا رد تسا هیروت

 رم اک تسا نادناک ینعب نابرف و ناد ريت ینعب شیک بلغا دنوش لامعتنا اعم هاگره
 ؛؟تسیچ «نوچ» نیا باوج «خسلا عبج ین اذک 0 ٩ 4 ص یف

 رس

 < ارتیحان نآ عالق» ٌهلج ءرب انب -«درادن ارولو *  «خسن ٌتس یف اذک (۱)

 1 3 د ی اذک (0) « دون دهاوخ لبق هیشاح رد یک ذم «نوچ» .باوچ 1

 « نیس ۱ : ۰ )کا هلا :ح « نیشن لا :ج « نیشن

 نر بم ؛ درب و نامرک : ح ام یف اذک () ؛ هبروصنم 2 ب )1(

 « درادن ارهلج د «نادرم و نازک : ج < دزمزو یار 1 ؛در و
 منم ..يييصخ بس رييس ۱

 « محرازه : ۱ «خرازم : حز د ج ؛ مچ هرازه : « (مج رازم) ب ین اذک (9)

 ار«ار» ح ۲ 0 «دراذب ارواپ د ۰ 4 نو: هدورفا ذیدج عن 1
 و دو با یف اذک 0) «درادن ارهملک نيا د .ارمالقا :ز « دنرادن

 لوقع - «(«لوعو» نودب) لونع : ج «لوعار لوعو :ح «لوغو لوتع :ز
 یلاعلا لبجما یف منعما یا لعولا لَقَع لاق هک رد تو ربغ و نزوگ نتفرالاب ینعب

 لغو عمج لوعو و « (ناسل» غقنما و دعص لونع لقسب ؛یبظلا لقعر و الونع لتسپ
 «بوطح :ب «  بوطخ :ز اد ج1 ۰ ین اذک () «نزوگ یتعج تسا
 1 ؛ طواعخ :ح



0 

 ۰ ت

 ینیوج یاگناهج خیران زا موس دلج ۱ ۱۸

 1 سس 7

 یاببا و ()هتک رب لابو ارسوق كيره گندخ مس هک ینازادنا ریت

 ی:ا9ططیح راک و نی 1 «دنادزرگ شعن تانب ار"!شخر و نیز
 مر

 ۲ ارحامر ۳ ۳ ضیب دوش اب ار) ضیب دو دج

 ۱۳۰ ناقلاط ِ 3 «دینادرک نیزم دنسانش ""حالم ۳
 )مب و دش  ناور داب نوچ " )زو , ()داعصنا رد شتآ هنافز و رادعا

 تو زور رد ۸ و ۲ 7) دندرکی نامز ِ كاخ نابسا
 دندز ریت ارت لاح رد 0) مان یایوج ناناوج دنا شب شیپ هار هنایم رد

 ۱۳۵ نابّرق  الب روتت زه ماطت لک یا ییقد نااط زن ات

 زود تا " )نوچ او نابّرف ی حابص نسح شیک و دش دهوخ

 ؛ (پاب تسیپ حرش) تسا توح و سوق جرب ود رد (دراطع) ربت لابو ()

 «شخرد نرانا :۰ «صفان طبق اب حد ب۱ «ز ج ین اذک (-
 ؛ درادن !رهار» ج - « دساف ای صقان طبق اب خسن ریاس *(ضب)ز یفاک ()

 « یسأایق طبقتت (9) ؛ درادن ارعای» د - « دودح : تور ی یر

 یاپمد ینعی ضیب دودح - ؛ نتس :ز « و ؛ ننس :د ج 4 صس : :ح

 « ماذنا دیفس نانز هرس .نع ضح دودخ و انا یاهیزیت و اهریشمش

 «ز « ج ب یف اذک ۷ «فاصم :خسن یاب «حد ج یناذک "ِ
 مک :ز «ح.د ین اذک ۸ «ارحامر مر :د ۲ وب

 ی ۱ حامر : ب « حالم م ۹ 0 « حالم

 ۶ دامضا : ح «خسن سخ یف ذ اذک )٩( و ك ج ) حامر مخز»

 یشعم نیا رد و دیسرن رظنب هربتعم تغل بک رد لاعتنا پاپ ز زا داعصنا -- «راصعتا

 ینعب بارب () یر ست

 ین اذک (۱۱) «ز ص ۲ ج همدقب عوجر « ًاعیرس و اتش اب و اروف

 یوم عاجرا لیبق ز ۰۱ (۱۲) « مس زا : ۳ * ج (دیدچ حیصتب) ب « حد ۱

 ۳ و هایش جز ۲ "چ همدنب عوجر «؛تس رک ی

 « درادن 1 « مان نابوج : ۳ س ایوح : تب ۱ 9 ق اذک )۱(

 اذک (۱۰) ۲ نایب: 3 ۵ « نابررف دو 19 0 3۴ ب 3 اذک (۱۵)

 اه نایرقه مود نابرق زا بس 6 نامرف:ج ۰ نابرف : ۳ 4 و دبی

 اس بتفذم نوعی «(نانسلر و برف قع تف ردصم اب تنا هاکداپ

 تحت ید یا می



 تک

 ی کا قصد

 ۱۷ تولآ همان مخث هنسا

 روا لالج "جا دنادرگ هتسکش ذنتشاد زاب :هوکب  تلفغ یور زا هک
 ۱ وا ث وروم هناخ ۳. 7 لح ار()فرش 4 هجرد و ۹ دم ضیضح

 وا لابو ارزدنوبم ینعی تسناد نآ رد دوخ ()تّرع تبّرغ_ * زا هک
 و تیسخ و مرا هنس لاّوش فصتنم رد لابقا و تخن نیفلتب «دزاس

 ه دننام رود زا عالق رود رب هک نانیون و "ارماب ارنایچلیا هیاتس
 ءدومو زبدوخ زکرم زا یکره اهدیمرف ناور.دندرب-مجاتشا یانز ایا رک

 یانبا زا یرکشل اب ار/لاغت و نیون قایق و «دیا تکرح رد تاذاح

 لیفت و هتخاس ابا تخمک نا هکر ؟رب ی فو رارق و باوخ كرت هد

 9 مدق ك رابم هاشداپ نتراقبا بقع رب و ؛ داتسرفب ۲ رد كَرب

 . زا هک هتسارآ اب ۳ یارخ دییاب ۳ 9

 نا رد و ۱

 ؛دننک ایم دسا ()کلس ارناطرس و زا ارد تل ةق رام

 2 ا) اودوع اب :اموح یف توملا ةرمغ نم « اوجرخ اتقلاب » دا نیلئاقل

 «اروا فرش تسلالا هو ۳ قد ( حور : 1

 رد :ج دساف ای صقان طیقت اب د پ ؛(تاکرح نودب) « یف اذک

 اذک ٩( ؛(عزا» نودب) تزخ نخ از  «تربغ .نس زا :ح 4 :ترووخ تو

 (یلسنی و اشتی و «یاضب ۱8 «ارما اب :خسن یتأی 2 یف
 سی

 رخا یشاوحم عوجر -- «قاحلوس :د « قاحتوس : ح « قاجنس : ج « قاجفتس : ز

 افت :د «اعع:حز ب «اعل:۲ ۰ ج یفاذک ()) تا
 رد نیا و ؛ ۳۳ رد فیسوم اب دیس هل زا ام 0 ( دش :۱ 0)

 دراذکب ۰ ((هزین و: ی رخ ج ب ی یف اذک (0) ( نا :فاواطعم رخ یتزاق
 «:هس :ناتسپ ۸ ۸ هژین ناب انس و ژرک: د ( هرس نانس رادرکب :ح « هری .ناتس

 ی اذک (۰) ( «هربت یا رد هزبن ناتس درازگب» : + س 3 از

 « یعم بسنآ وه و « همط :ح ؛ (ذک) كشا : ج «وتسن سم
 4۱۰۸ ص ۲ ج ةسامحا رظنا «تایپا ةلج نم جراوختا *ارعش نم اتلا ورما (۱)
 « دنرادن ارتیپ نیا « جس



 ینیوج یاگناهج ران ۳" موس دلج ۳1

 لر هتک و ٩ یو ک املا یاس رم مع صح و +
 نارتم وتاوقم ریل ۶ ۱ ال و اریف )شیدا نکر بناجم

 ۲ ارضیعارط : دار دا ی تلما و یناراذع کم ات دومرف

 زا یباوج یناوج ءار زا تون ره نوچ «دزاس "*نامداش نامز فیراصت
 فلاخم من اب نآ رهاظ روجق باوص ("فرط زا و رود قدص فده «
 *) ازم هک هاشدای وترپ نادفآ یار داتسرفی فناجتم لعف اه

 کر < رگ دا را ی تسایشا تیهام

 نآ (ارمک تعفر تیاغ زا و ") دیئاسی ورس روا نر اب هک ارنیدلا
 (۱:) دونی تیامانب نرم نا ۱ و ()دزی 19 تسد ازوج اب

 هنراق کا تاآ دنا رط عطاق 1 لادج و (۱۱) ران رد هک ینادرپ ۰

 ریت هلباقم رد را مارهج و دنک زاغا یور بش هام نوچ دیارگ ناشیا

 |۳۵ دیر دکتبیب درد و یا جز
 «(اذک) هاشمرراوخ : هدوزفا ز ۰ هاشروخ : هدوزفا ج () « یا : ج ()

 چنپ رد هکنانچ نامداش - «نابیاس :۰ «نامداس:۲ «خسن سخ قاذک ()

 هنیرقب زین و ترابع قایس زا و « دشن مولعم تسدرد نا زا دوصتم دراد ییدق کنن

 و ءگهانپ و نابیاس ینعپ هیف نحن اغ دروم رد نامداش هک دیابم یظنب نییچ ه هغنث

 «رّرحیلف تسین روکذم نامداش یارب ینعم نینچ اهگنهرف رد و دشاب دیاب نآ وحن
 ورد طقف )٩( صم 3 عیج ق اذک ۵

 : ۱ یاس زنیم زیره ی ج 1 قف اذک ()

 4 دیاسیم : هخدن شش 1 حیحصت )۳( « ( تسانس >) تسانس ارتیهام

 ؛رکت خش «انک)رکی:۲ «رکم :ز ب « یسایق حیحصت (۸ و

 ( دنزیم : دیدچ حیحعتب ب « سن تس ف اذک () ۱ ا درادب هد «ولم : ج

 ق اذک ۱۱) « دیانیم : دیدچ حیحصتب ب «خدن تی یک ()

 و ۲۱ س ۸۰ ص۱جرد - «راس :زد «راق : ح راه ۱ ۰ ج ب

 اذزک (۱۲) «دوخ حجم فاق اب »ر اهن » هب دا ءاف اب «رانن» ۳ س ۹۸ ص

۱ 

 « ناربش : ج ارزی کا « دساف ای صقان طبقتت اب حز د ب هی



 14 ثوللا همان رخ فسا

 وب.« هدایقا هاشم نیعلا یأرب هن و (۵)۱یسر سک ممب هن ۳11 ۱

 تلود لنب نیک کل لا ةمعنر لوکذا لات هما لاف كنا )تلادب

 تا 5 دهیم قربسل۷:یبوما دیه ی کام ایر و ک
 ناج نایا نابز هک یئادن و دناسر مع ملافا كيدزن و رودب تراشب

0 

 نیا بت مجلل ة عام «:ناگو ۸ .تیات + فا و

 ناّیطا ر لااسل نا و یم شا و سا وز یا یوم و
 رب دنام دهاوخ یقاب ("لاوحا هرهچ رب هک لاوحا نآ لیصافت زا
 ریرحت دیف رد یراطس و دهد ی ریرقت نآ تّیفیک زا یرطش لامجا لیبس
 ۰ ففع افمم زا داف و را و مع و ٌصاخ عماسب و دشکیم

 کللف رتچ یاه ات هک دناسری " تاّراشیلاب لا اهعبسا ماش یاهتنم

 هتخادنا راید نیرب نویاه ها )٩( وکالوه 0 دا ) یارس

 ۱۲ هش هتخارفا عابر و عاقب نیرد مالعا ترصن مالعا ()یراب ذ1ع و تسا

 و از یر و قم ینعم یگید "و اسا ندرت ساق یعمب «دیاسب»

 ؛ شیپ رطس اوت تسا «یحتف نینچ» ربخ سا نیر یک عمسب هن» (۱)

 « تلالدب ۱ « دیدشت نودب جو «اددثم ج اذک (۲)

 ؛ یود :حه ب « یسایق حیحصت )1( « درادن ار«نوزفا زور» 1(

 رو 11 «لما :ج «درادن ارمود تب د ( نیل و ۳

 ریظن و « هنس و لاس ینعب تسا لر مود لایحا و لج,چج لبا لعا
 شا و 4 یادتبم + ح () تشذگ + س ؟ ض رد ق دچاس ترابع نب 4

 باب زا تن هربتعم بغل سگ < تر اتلاب :۰ «خسن تس قف اذگ
 لوعفم ود در ۳ لب دیس رن ب 0 لوس ةرابم ها ءابلاب ؟دمیب لاعفا

 ۶# :ح 0 ۲ ةیلاح وز « چپ و (رغ

 ق اذک ۰ « ناخ : هدوزفا ج (۷) ۹ سرا ۱۲ص و سس ۱۰۸ صب

 اب اپ طاقن نودب خسن یاب < ۷شس 7 ۲ بو نودب) ز ج

 « صقان طیقنت



 ینیوج یاتگناهج خیرات زا مّوس دلج 1

 ( تو همان 2 هنیمل

 بازحالا مزه و هدنج ٌرعا و هدبع رصن و هدعو قدص یذلا هت دجما

 هکز اب هاگنا زا .هدعب ال یّثلا لا یلع مالّسلا و ةولَصلا و هدحو
 ۵ تیوج  تیول نوکسف میر كلام مئانم نوکیف نک کم عح هقباس

 رود. زه نیز ترشح اهق راگماک نیتاوخ و راگزور نیطالس تردق فک

 و هدرو ای روهظب بیغ ربع ز زا یرورس تدارا و مکح یاضتقم رب
 رطعم ارقیالخ مانم نا تاحفن )هک یسوتف نیراقت داقزاخم رد

 روبظ رب و 9 تاحفص نوطب رد نا رکذ كلناچ تسدینادرک

 طیسب )هک نونکا ات هینادرگی كيره لٍاوحا توسک زارط زوکذم ربانم
 و نما تمن هداپ نان ناف لماک لقع و لماش لدعب نیمز یور 0

 (٩وکنم ناحر تردق (٩عنص ُهتشاد رب نامز و نیمز هدنامرف نامآ
 تلدعم و تفصن قفا زا تفأر و تنطاع رامنا و تسدش ()لحتم نااق
 تسا انییم احتف كل انجتف ان ناونع هک نیبم یعتف نینچ هتک ()لجتم

 رف هتخج هاشداپ تیزع و ینکرح هطساوب هلاون و هلالج لج یراب و

 هک
 دراد یورسخ تر رف » دراد یوق وا غیت نید كن

 تهزع (۱)قرب و ()دیاسب ابرث قرف شیلاع تمه قارب هک وکالوم
 مرمر ی مر اه

 یاتکه5 یارب ارنا دقع 3 شر اور (۱دیاسب : یر یور شی ۸

 عالق نذاشک [رد] ذاتفا تابثا زور نا رد یک همان خف رکذ :ج ج «۲ق اذک ()
 (هذه ةخسللا و : حد ب « نیدلا *الع نپ هاشروخ ی هاب

 ؟ از لا ار » ج | (8) «.درادب ارع4 10 دز اد کید )0 :

 « ییحم : ۱ 1 0 (ک كنوم و )٩( 0 « درادن 6

 « ناخ : چ ؟ اب روش حد ب للعتم :ب ؛یلجم :۱ 0 « لیجتم : د

 ین اذک (۱۱) : رو ۱ ق ِ ذات : حج هلی و جز

 0 ارماظ - « درادن , «دناتسب : « ذیاسبب :ج ؛ حز د ب



 ۱۹ نحالم كس جنب وکالوه تکرح رکذ
 ۳ یا و لا

 اعباقع و اهرسن ریل ال و + یّلعلا اهخیرامش (یورالا لب الف

 اهیالک موج 5 تعهل و هم بلاط اثاما ایف ته
 و هعلق هرصاح رد کلام ی یوگا نایوت و ناگداز هاشداب اب هاشداپ

 و دوب ناتسمز نوج « دندوم ترواشم کیو نا ۲ راظتنا و تعجارم

 ه تعجارع ارما وا نششتپ را هو هززبفلع و دمت هو

 هک نیدلا فیس ربا ناکرا "1 و ()روهت أقوب اب رقا زا « دندوب لیام

 روصحت نخ هرصاحم رب ("ریاط و ()اقوبدیک ارما زا و دوب یوقا نکر
 سم : مر سس

 نا رب زیپ هاشداب دنتنگ هاشداپ لد ّ (8) ییوگ نخ نا نوج و ۰ در

 اهرکشل ینماعب اف زاص بینرت و هرصاح دادعتساب و دومرف روصتم یار

 یا و دما رد ن طب )دید نا نوج * سا نیر دم

 افت نم رد اب نحلح )ی تایالو یدوب ك هن گ و :۲۱)تتیشت یدنلب

 رد نیدلا نکر لاح رکذ نوچ و « یفر بوزشم و لوک اب و

 دوب دهاوخ "۲ ین نا نازک دن یا لب کذ

 بحاص نیرصاعم زا یدسا ءالعلا وبا ای ؛(تشا ك یاضتفم هکنانچ) دشاب نابز یسراف
 دهع یارعش زا ةيطف تباث هالقلا وبا اب ؛ ٩۲ ص * ج ةهيتب) دابع نبا
 «تسا دیعب ربخا لابتخا نیا و ( (۱-+۱ص ۱۳ ج یناغا) هیوما

 1 ؛ز ف اذک )۲( «یوالا ِ قدر ۳ ؛( يا جیمت )۱(

 را :ح «رومت هقوب :د ؛ روقاقوب :۰ ؛رومتافوپ
 359 ۳۳ هر ؛۲ ح ٩۳ صب دیک عوجر - «رومناغت : ج
 قف اذک ۵ ؛اغوب اک : ز  «افوبدک : ج  اقودیک : ج  «اقویدک

 ق اذک () «رذاپ ریاط جا «رذاپب ریاط:د ۰ «رناط ؛ز ۱
 :ج « ینوک هک ارناشا نم نوچ ۱ « هک یئوک نفس نآ نوج و: ج۰ پ
 د «جح فاذک لک نیو هد یک هک ناتبا نخ ی
 اد ۰ ؛ ران 5 ج ب1 (زین +۰ ؛دید هلمجنا رب لاح نوچ

 فک ایدز زیر و ۳ «بیشین : ه  (بیس :۱  تیشب : ب

 اذک (۱۱) ؛دنرادن ارواو نیا د ب () ؛ دنرادت ج0 « تبالو :۱ ۸
 « هزهب : دیدچ حیحصتب ب ۷ تملک + 7 ؟ هنیم : ِ ؛ صفات طنقع اب زاد ۰
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 ییوج یادگناهج خزان زا موس دلج ۱۳

 (۱دابالاج رد هک اروا ةانک و هدنجتم نیعالم نآ ات دومرف همدقم رد

 تقو نآ زا و دنداتسرف ۳39۰ ۹ نره توپ ۳ نیوزف
 ؛ دنداتسرف ۲۱ دابالاجم بي دین رک زن هک دش لثم مه اثم نیوزق رد زاب

 ۱ و را ()یاهر اغت مشح هفولع یخ ای دنتفر یالابم یایجلیا و

 نوچ ؛دننک ناور و بیترت بکارم و خابذ زا رایسب یاپراهچ ه

 () ناجرج ات دارکا تیالو زا و "دزب ات نمرا فرط زا اهفولع لقن

 یاپراهچ ات دش نامرف دن افو هک نادنچ هن یناوید یاپراهچ و دوب
 دنتفرگ غالواب كيزات ان كرت زا و فیرش ات عیضو زا دشاب هک سکره

 (۸هلَق رس رب ("یارس كلف رتچ هام نيا مدزه و «دندرک ناور اهراغت و

 1 زور و دندانگ زاب لامش فرط زا تسا زدنوج لباقم 5

 ؛دومرف فاوط او 6 یک هعلاطم و هراظن لیه نی نام و مای رب

 دنکی رابخا نآ زا (")العلا وبا رگ هک دوب )ةعلق نآ )نوچ و

 ؛دراق > وب کی : درج حجمتب ب «(«زد» نودب)
 مس سن رييس

 ت « داب! لامج :ح ز () « ذاباج :ج «داب۱ لاج : حز ه

 ریاس «۰۱ قاذک 6  ءاهرافت :خسن قاب «یاهراس :۲0) « خابامح

 حجیعصنب .ب «(اذک) دنوا :ح « دندروا : زاد « دنانی,هفن ارترابع یفعم جت
 حج « دزب ات سرا 11 هم قف اذک (۰) « درادن ج دیر هر

 ۳ ادای: هرز« دب ی اذن ۱ یر و وب اه را
 رد و« ج «۱ ف اذک 0 «ناجوج ات دارکا :ح « ناکرک ات دارلا :ج
 هد فاذک ۸ ٩ س ۱۰۸ صب عوجر « یاسا :خسن قاب 4 قاب ۱

 ۳ :۰ د ج۲ دروم نیه نیع رد ۱۰۰0 قو رخ وا رد | : خسن قاب

 سین مي سم

 «تسا خاسن وپس هعلق و تسا باوص هلق طقف هک تسین یش - « هملق حز ب

 :هدوزفا ۰ ۱ ۰. «دنرادن حد (۰) نوچ : دناهدوزفا ح د ج ب ۲ )٩(

 ۳ و «:نایقبلآ نیزو الا عینر و کعتس ر اب
 تسنا فورعم یرعم ءالعلا وبا دوصقم کا - « هوک : هدوزفا دا « یرعم : هدوزفا

 تسین دوجوم تیپ ود نیا وا تایموزل و دنّزلا طقس رد (ثسا ج یاضتتم هکنانچ)
 فورعم رعاش هجنگ ءالعلا وبا دوصتم هک تسا لمتو ؛ دشاب وا رگید رامثا زا دیاش



 ۱۱ نحالم عالق حئنب وکالوه تکرح رکذ

 نآ و دونی میشن زور زور ()نارگید و ریزو و *ردارب دادرتسا رد

 هیت رد یا دافس لب ایفا یقرد()دنهوب 1۳۱*ونمآهالوفر نا تا
 ردارب دیسر زدم ردپ كيدزن اب رّوزم رسپ نوچ « دنتخادنای تلالض

 هدامهن دک. یداعیم رب یا ای رب درم رفن دصیس ابا ار( )هاشن اریش رگید

 ۱ ه داتسرفب دتسرفب ِ نوعلم نیا ندینادرگ زاب زا دعب هک دوب
 رب و دباترب نانع هاشداپ رکشل هناسف و هناهپ نیدب گم كنا دیما رب

 ۱ و دوب هداتسرف رتشیپ هک ناکرا و ردارپ دادرتسا نیاعلا رازق

 دنک راه ناتسمز لصف كنادچ شیوخ سننب جورخ زا ()افعتسا
 ار "هاشنهش وا ردارب هاشداپ "دوش رود وا نوردنا زا ساره و فوخ

 الف درز تن زور جن دا رآ هک دیار نیو دیار
 طاق هر ناشی یجلبا نرستاوش راک و دنک کح
 فن دکم وا تدیقع رد و :تسرش وا رس رد هک تساد درو ۱ (۱)نیئاخ

 - دندوب هداتسرا وا رادم رب هک اهرکشلب و دومرف ۳3 ۱ لاسیسا تزع

 «149هاشداپ و ()دندش ناور ةازاوم رب دوخ ()۸6رث و ۱ نکره ات .دش نامرف

 و بوت ات و هه
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 ۱ , و دش ناور "زد هلکسیب زا ةيامتس و نیس و عبرا هتس لاوش مد رد

 ۱ ابرق زا :ز 0 برق و ؛ یمايق جیعصت ,() ی دسا طقاس زا )۱

 کت ؛ وس یانرسق : ح « یوس برق :۱ «یوس برف : ب . «وس ابرق :ه ؛وس

 انک 6)  هو:دناهدوزفا خسن قاب «3 ج ق اذک () «(اذک) سانرف
 ۱ رمرتاک عماج «هاشناریس :د «  هاشازس :ح بت «هاشاریش :۱ (زءج ی

 « «نوعلم» یارب تسا نایب فاعع «هنیغورد رسب» )٩( ( هاتشار وگ

 ۱ ؛ درکیم : هدوزفا دیدج طخم ب 0 « رافغتسا ّت « انغتسا : جو د )0(
 ۱ « درادن ج 6) ۶: هرایقت اف ۲ ج همدقع عوجر « تسا موم یون زا ن

 0 «نیاج :ح «هیاخ :ب (۱2 ۰ «نامو : ز () رزاک :زّج بن
 ؛ دنوش :خسن قاب ۰ 1 فاذگ (۱0) ؛درادن ارهلچ ح « هکرت : ۰ ()

 حج زد هلکسیب : ۰42-۱ ۰ صب عوجر « كوکشم یسایف حیعصت )٩(

 هنک بسا :ز « («زد» نودب) هلک . (تشاب 2>) تسپب : ؛ («زد» نودب)



 ینیوج یادگناهج خیرات زا موس دلج ۱۱۰

 5 نتنناد دوب هاشداب تناطف و سّرفت قدص هک اجنا زا نوچ « شیوخ

 (۳یرباخ تیوب تب .فادرک نا فضا یابا رد و !٩ تسارتفا رپ

 9 یعاج درک شیینت دوب هد اتسرف هتیقم رد هک وا ناکرا هاشنهش زر ۹

 3": سدحم دحم هاشداپ اما ی 1 شوشغم ِ نورد داحما تایلظ» ه
 ریس

 9 فارصنا 0 3 سس صوصخم 37 و تزعب 0

 تیدلا نکر و «دومرف لوزن "زد هلکسیبب و درک چوک داباسابع زا و ۸

 و هدوب دل نکر یعفأاو رسب ةقبقح یو (۶ رترت ) یراوتلا عماج نيقعب (۱)

 و قیرس زا هک ارهلاس تعم تفه یرس» «تسا هدوب ره رد یبظت و غورد
 و نسخ و حیرا هنس ناضم هر مدفه رد نایعآ و یا جا و وب

 درک نآ : ها اذک و ؛ب یف اذک (0)

 :ج ۲ :ز « تچاح تیپ تیثب ی

 ۵ «دنتفگن | ار تقیقح ینعی « و ( (ظقف اذک) .تتیت

 «تسوا رسپ هک دنتفک : دیدج حیجهتب ب « دنتنکپ : ج هدفکن ۱ دک
 1 ؛رد هلکس حج «زد هلکسییپ 1 « هوکشم یسایق حیحصت (*)

 : دی رج حیحصتب ب ؛رد هلک سس : «(ءزد» نودب) هلک (تسی هب >) تسیپ

 ی هک زا ۰ 1 ص رمرتاک عبط عماچ « درادن ارهلچ د 6 هرد گپ

 :یاهدب هخسن اب «(«زد» نودب) هلکشی زا : +۱ ص ۲ ج هثولپ مامان عبط « (<زد»

 هخسن اب «(«زد» نودب) ماکشیپ : ۱۳ ص لوْدلا رصتخم « هلکیش « هلکس « هلکخس

 ءاب (رج فرح ءاب زا دمب) هلک نیا لوا فرح هکنیا 1 : لدب
 ۳ مد دیب  ناج رو | نحوم

 هحفص رد و اجنیا رد ۱ رص هنبرقب تسا هیتخت ةاتثم ای تالاتحا یوقاپ نآ مود

 بلغآ رب اتب موس فرح و « لوتلا رصتخم و هتولب عبط عماچ و نیعفوم رد هو

 ان د-- نیمضوت رد تسا 1 عرض همجعم ءاز اب «زد» و «تسا هلیهع نیس خست

 جرصتب هرد کشپ هچس تسا ةحصلا لمتحم لیخ هجکا «هرد لکشی» ٌب دیدج حیحصت

 هراپ لهج ناقلاط و قرش رد تشا ی:الو» ۱۷ ص بولقلا ۰ ةمزن بحاص

 اه یرگتنگ لح طه ییاج تب 1 عفوم ابیرقت یعب «وا دشاب هبد

 ارنتم مدرکن ۱ تفلاخم و ب حیحصت تدج_ هطساوب لو
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 یو فا ری دلم عفد هک ی تب رورغ یو تا یدنبب

 بکار نوچ «دسک ربز و ریز ارریدقت مرام ریزو ریوزت نیدب

 د وب هداتفا زم رب هحح ار )زی دهاش هعلق دیسر (۱) نارصق دحم هاشداپ

 گلیب .دنتشادب نآ زادم رب اهرکشل و دننفرگ راصح رد ()اقویدیکی

 ه نآ رد هک ارٌگید هاو و دندانکب ارم نو ارهق ارنصح نآ مر ود

 وا لازنتسا مازلاب و درک ناور نایچلیا هرابرگید « دننفْگب دوب یلاوح
 جولت 0 راظتنا و "*)فیوسن و وب زاب «دینانب نامرف

 متسرفب اررسپ هک درک لوبت و و نامآ ج ۳ و با و را
 ۰ اهملق سا و ۳٩ دک نراوز وا اب رثح و ۳ دصیس و

 یر (۷ ها باسایغ رد و دومرف لورم هاشداپ | رو « بارخ

 ۱۳ )ی شه ۳ یدوک. دوب هدزک نیعم تن ؛(۱:) دنتخگنا رب

 « نیدهاش : د "«زدءاش :« ج «ب"۱ ق اذک () « نارصف : ح ب ()

 :ح « اقوب یکی :ب ۱۶ز ق اذک 0 «هتدهاش .:ز « سدهاش :ح

 زا دوصتم ابوگ - «انت ذومرف افوبدک هب :د «اقوبدک :۰ ج «اقیدکت

 ِ شا و "تا ناتوعو «اقریذک یزابسنب» و «افویدک طسفب» افیدکی

 درادن ار«اقوبدیکب» هملک ًالصا ۲۰۳ ص رمرتاک عماج « *اب یارب تسا ییرغ

 ؛ «دندانکب زور ودب و دنتفرگ راصح رد دوب هداتفا رم رب هک ارزدهاش»

 درابن 2. «یقتیق: اد هییوشف: با «قوستد: ۰ « یوم ۲ ۵

 ؛ دابا سابع : ۰ ()) ؛۷ هرایث 5 ص ۲ ج عوجر 6 :* 3 ج ۵

 ار«هک» ۲ 0 «.دنرادن ج ۱ ۸) «رالظتنا : سن یقاب ۰ قف اذک ۷

 وکالوم کم هک دشاب نیا دوصتم ابوگ (۱۰) ؛ درادن ارهلج ح « درادن
 « هن ای دنتکیم افو دوخ لوتب ثحالم دنیببات دندناوخ سپ زاب عالق « هرصاحم زا ارامرکشل

 ححصتب ب . «ز فاذک (۱) ۰ ۰ «درادن ارترابع نیا ٌهلداعم هرتف ماچ رد
 «دنرادن ارهلجچ ح د «یداعیم و: ب ۱ «یداعیم رد و : دیدج

 «؛ (تشه تنه یاجع) تفه :د ۱۲)



 

 ینیوج یاهگناهج خیرات زا موس دلج ۱۸

 وا مارج ()یضم ام دنچ ره تسویپ اضماب تضین تین و تشکر

 ()بلق زاب کا تسا هتفک فعاضم لتعم یاهاهب و فوجا ریذاعع

 وا مارج رب یضم ام یضم سرد دیان مایق لابقتسا تمدخم و دنک حیعص

 تاسقلم یور رد و مراک وا تاونه رب ضاغا و ونع رظن و مناوخ
 ۳ 9 كلف رتچ نوچ نا ٩ نادندب (0 وا

 بس

۱۲ 

 5 5 تم  3 :

 دبیاکم و تاریورت ان اب 7 دا و روز« زیزو ناشیا

 نکر هک درک ساعلا و دومن لبقت عابر و عالق ")بیرختب )و دمای
 قد 0و لات ؛کلی تم ۷ ۱ نیما تیر زا ۵ 1 ارنیدلا ۰

 اسم نتخادرپ ۱ زا یی ٍم دن هناخ کارا لو ۳ و تولا

 مدقتب دسر نامرف هک هجو ره و دنکی ملت اهلق قاب دنام
 ناتسهف عالف مثتحم و (۱ءوکدرک مثح ات داتسرف هناورپ و ۱ دناسر

 «ءاضم ام : ج. « ماقلاب بسا هلعل و «یفام : دیدج حالصاب ب )۱(
 اذک )٩( (ح رد طقف «وا» () ؛ی :خسن قای 4 1 یف اذک ()
 ارهلج ج دیدم :: یادم ی « نادرب ۳ «نادد : ح رو

 « درادن ارهلج ج « تافیا ۱ هیافقنا « فاعشا : د (۰) ؛ درادب
 ف <  _ح ۳ ۹ رم

 عوجر ۲ ندون مسبت ینعم ندیراک زا ۳3 ندیراک و تسا ناشاگ زا لوا ندیراگ
 . . « یاس : خسن قاب هب ۱.نف انک ()) ناف زب  ؟ چ

 # ت : زب روکاوم یاملب ینمی تسا ۳ لها ۳ لس )0

 9 یی نم: جم حس تافل

 واو ۱" و : هدوزفا ز (۱۲) « دنرادن ار«اره ب ف ۲ (۱۱)

 ؛درادد ب ربط :ز ر ه (۱۵) ؛ ه (دبدج حیحصتب) ب رد طقف

 ٌهلداعم هرتف - «دناس اد ری 6 درآن تم (نالا : ز (۱9)

 و دنبامرف لابا یلامکی ارءهاش روخ جورخ ات هدزک ساملا و : ۱۹۸ ربرتاک عماج
 رم و دور ملست : عالق یفاب و دینواد ملیممت بب ارظ زا ته مدق هناخ ک 00

 ؛ درادن ارهلچ د ( هوک هدرک : ۰ ه ج ۷0 « دشاب داقنم و عبطم دسر نامرف هج



 ۱۰۷ حالم عالف حنفب کاله کر رح رکذ

 عالق زا و درک لاخ )یا تدایز د تشادن هزبخف هک اردو هم

 کت 0٩ بداقب )وادی یوم
 جک تا دیدقم ۷ فور بنا لا و

 دف رب نام فضجم ۲ نافرط ارم زا ید اهل تافص 2
 « فارطا و قارع رد هک اهرکشلب و تگ دعتسم وا عابر لاصبتسا و عالق
 ()رومت اقوب هنم «دندش ()هدرکشو تمام ات تفر تراشا دندوب گی

 (:اقوب دیک و لوغا ()ردوکت هرسیم و «ناردنزام هار زا (۵یاکلیا اکوک

 و ("رانن و "اغلب ناگداز ءاشداپ و دنفرب نانس و راوخ هار زا
 هک یندرم اب ءاشداپ و .«دندش نیر تولا بنام زا یارع یامرکفل
 دنرادن ساپ ارساب و دنناد شون ارسّوب

 تنگ هربخ ()یه نودرگ بارهس ز ۰ تنگ هربت نراهج یور و دنتفرب

 هک داتسرفب راب ٌرکید ارنایچلیا همدقم رد و «() درک تکرح

 « دنچ : دیدج حالصاپ
 « دوبن یتناصح تدایز ار دوو « ینعلا نم مویفم وه و  هن : هدوزفا ج ()

 « تا ها هی «رادباپ راوید رس» هلچ --« و : دناهدو زفا ز (دیدچ طخم) پ ۲(

 «تسادن : ح ۲ () «تخادنیپ اهراوید رس و : دیدج حالصاب ب (1)
 «ناقوح :ح «  نافرح : ۱ 9) هک : دناهدوزفا ح زا د ب - « تشادن :ج
 زد یف انک 0 « هچونم :ز : « سن تس یف اذک,,(۱) « نافرح : د

 بیفوب :ح « روقناغت :ج روس هدوب :ب «روم اقو :۲ ۰ +رومت اقوب ۰
 کلا اکرک :ح « اکلیا اکیک : ی ۲ ین اذک 6۸ «(!اذک) ذوب

 یف ًاتضاو اذک (۱)  اکلیاکوم : چ ِ ؛اکدنا کوک :ز ؛اکلیا و اکوک ۰
 ود اب) راترکت ۰ 9 هام ءات اب زین) رادوکت : ح فو املا 0 1

 ین اذک )۱0 < راتزکن ون : (نون ابر رادنکتد زد ج ج « (هیقوف ةانثم

 و ۳ اذک » ؛اقوبدنک : زم ج  ؛ اقویدک :ح سس
 اب حز ه یف اعضاو اذک () « هاغاب : ب « ءافلب : د اغلب : ح ز

 زهیپس :ج ۱1( ( اقوب :ج « رابوت :د « رابوت کف ( هیفوف ةانثم ءات ود

 : ۱۹۲ ص ریرتاک عماچ 4 داعم هرقف ؛بلق رد ینعی ٩ «نخرکشل .نامرشنا
 ؛رادمان ردابب ناموت كي اب دنبوگ لوق لوخم ارنا هک بلف رد ناخ رکالوه و

 0۳ 0 تن یاد تاک ۳ تست تم 3 5 0۳ یه ی هم ترس مس سرا سم مد زا ادب و ی

 سس -

 ین چج خاتم



 ینیوج یادگناهج خیرات زا موس دلج ۱

 ؛دومرف چوک دش یلاخ فلع زا ارم و هوک نوچ و فقوت ()وتسا
 ۱ هاشنیش دوخ ردارب هاش 4 یا 1 3 یاب رک و

 تعباتع راهظتسا و تیعاوط و ف ایا راهظا رد داتسرفب اردوخ .تکلج

 هاشداپ دیسر نویاه عم» اهن نآ نوچ «ترضح دب )یسیاشم و
 کبدلا نکر كيدزن ات ()دزمان نایچلیا و دومرف تراشا ناشیا زازعاب ۰

 نکر راضعتساب و درک ناور نایچلیا اب زین 9 اشیا ناسک زا و دنور

 نوسر نیدلا نکرب نامرف نا .نوچ «دومرف تغلابم عالق بیرخم و نیدلا

 داتسرف زاب ناته و بذکب نوع ییاوج )یناوج و نونج یور زا

 نایب و سا هعفک رب يضا اروآ هتعدش هاشداب یاب موم ()نوچ

 اضماب وا بناج (ازغ تیزع ()نافرخ را رذعتم وا راک گرادت قفر

 : دیتا

 (؟هدحالم عالق حتنب وکالوه ناهج هاشداپ تکرح رکذ

 3 ارنیدلا نکر )نایچلیا و ارفس فالتخا (و ددرت زا * نوچ
 ) !جنپ هعلق هاشداب بولطم عفد رد کلن درجک و دشن لصاح )٩۱( هیت ۶ ۳ 2 : 2 :

 ؛«تعیاسم : د () ۱۳۲ ص ۲ ج عوجر ؛ ورادن ز :ج ()
 ۲ ین اذک () ء دنزادن دن حز « تعیاىم : :ج «تعاتع :۱ ۰6 طب ام داد

 : «دنرادن ار«یناوج و» ه 3 1 ) درک : دن هاهجوزفا .حش ی ةاب

 ۹ ؛۰ ج (دیدچ ححمتب) ب ق اذک 0 «نروس و :ج + (۵)

 ۳ هر :ز « ازع : :ح )۳( « درادن ار هلح د « ناقوسب,:ح « نافرح : 1

 ۱ رب هدنرادب ارناونع نيا خسن ریاس ۲ ق اذک ؛دنرادن د ج
 ۱ ۳ ۰ بج دیس ما ج ؛ ضایب نودب خسن ریتم ودراد نا یا

 ِ ؛ دورو زا : 1 ۳ 4 ۳ 9 قف اذک (0) «ٌرم اک تشاد ۸ س

 ۲ ۵ «(اذک) درو وا :ح ۱/۱۹ درب زا : د

 « نایعلنا زا رفس تا « نایجلبا 2 « نایجلا یارنس :ح (زج ( دب دح

 «درادن مه 6 یا هلو و ) ک 4 یبذیق : تب (۱۱) (د زاد ۵
 میم

 ب ؛ حه :ح « ءا حث ك « صقان طیقنت اب 3 ج1 ۰ یف اذک (۱۲)



 ۱. یرغ دالبب وکالوه تکرب ۷ ی

 باسح یب تافولع و دندینکی با نوچ بارش ناتسهد و (رزای (او

 (۵ناشوبخم ات ()دوب چوک اجنا زا و «داهنی لزغب لزنم و دندرکی لقن
 ربا ات لوغم رکشیل جورخ لّوا زا هک ()تسباهبصق نآ و نو

 تمامت و هتفگ پایی نآ نکاما و هینبا و دوب تنام بارخ و لطعم لاس

 ه رب راوید عماج دجعم یاهراوید ()نوریب كنانچ مش بآ یب اهزیراک

 اربصق نآ زا یبژ نآ یایاعر و ناکس زا نآ زا رتشیپ و «دوبن یاپ
 نهاشم اهیارخ ترامتماشواپ بم و سوه نوچ وب هدرک جیب

 148 و دومرف اغصا ارنخس نا هاشداپ متشاد هضرع هبصق نا ()هیضق داتفا

 ایاعر شیع ضنخ ِ ازاب بصن و هینبا عفر و زیراک تراع ()سیسأتب
 ۱ زا :هشیم فرص نا تراع رد چره گانانچ داد غیر ناشیا ممج و

 عاطقنا زا دعب نآ تاونف تمان دتفین یلمح ایاعر رب ات دومرف دقن هنازخ

 ("ناتسهف زا و دندما زاب نینس ءالج زا دعب بابرا و دش یراج
 أ|ضب اناخراک و (۱)ر ی یاد و ام اجنا و نایننافر وا ناینقم و نیفاهد

 بارخ ازم و نا غیاج و هاچ یلصقت [1داین یناا
 * ات دومرنب رز راتید رازه هس (٩۱اق۱ نیدلا فیس ظعا بحاص دوب هتفگ
 دودح رد فر تم «دندرک نآ یایحا و دنداهن ز اغآ نا تراع

 :د ج.  هرزاب :ز . «ح ب۱ یف اذک () ؛طنزاط یاب اه همت

 «درادن ح ؛درک : د «خسن سخ یف اذک (0) «رزان «زراب

 « ناشوینخحم :ز « ناشومخم : دیدج حرحصتب ب « ناشوضم 1 1 یف اذک )

 زا دیب و ۲ رمرتاک عماچ « ناشون :د « ناسوسح :ح « ناسوحم :ج

 تسا هی :حبآ (0) وب ناجوق نالوغم هک دن دما ناشوبخم نا
 ۸ رم ی مین ی 4 سه ۷ هآ

 ۳9 ( صف : ح هد ب « هیصق : ۱ 0) « زجم : ینعی (1)

 تسا زکذلا قیاس «بابرا» لاعفا نیا لعاف (۰) ؛ناتسهد : د (۱)

 دندرک انب هاخ راک و :۸)۰۱» رعرتاک عماج ؛ عیمع فوطعم لعف دارفا فورعم "معاقب

 بس (» یاجم) یجکنیپ 4 اا 1۹ )۱۱( « دنتخاس یاب عماچ تنج رد و

 ۲ ح ل ص ۱ج همدتب دیک عوجر نیدلا فس نیا زا یلاجا لاح حرش یارب



 ینیوج یاگناهج 7 ِك ۹1

 ناولا و شوفن قباطن ز زا نآ نوریب و نوردنا و )یور هه نطب و ربظ
 9 هدر دن نا ۱ عطق ز 0 ار ضارقم 3 تا الف هدانس دتنام

 نآ ()جاک تریغ زا دیشرخ صرف ارگورکب اینا هجخ و راگن.رز زز هبق

 دی یزور ؛هدون یور مزد د نآ ریودت زا رینم ردب و هتنگ ()روخ

 نر ینامداش و تاّرسم دوفو و دوب روس و نشج مافم ف

 هبروصنم غابب () مایتسا لیبس رب و دومرف تلحر مزع ؛روصحم ان اهنیس

 نانچ و دوب هدومرف تراع نوغرا ریما ساطنا و ساردنا زا دعب هک

 رد تساریرونا و (۵هسما ایند نانج تربغ تهزن تیاغ زا هک نش

 هعقب نآ ح
 ()یارس و یاب ("هیروصنم تروص یا ۱)هخ هخ 

 يادخ .داتسرف تبابندب هج یتفپب اي

 دنتشاد "!وغرت رهاط نیدلا زع بحاص و نوغرا ریما نیتاوخ زور نآ

 )ناکدار رازغرم رد و دندرک چوک اررگید زور «دندرک نشج و

 ورم زا ككیدزن و رود تایالو تمامن زا و دون تماقا یدنچکی زین

 و شوقن ثیح زا نا یور ودره ینعی دوب یور هم نآ نطب و ربظ ینعی (۱)

 و تسا هجخ هچیلک جایک - «خاک ز (جاک ۲ )۳( ۰ «دوب یکی ناولا

 دنرپ ورف نآ ۳ ارهمخ ۳ ک خاروس نام تسا یرّودم ناب بو نآ

 *ایض و یتشور ینعب روخ -- «رون و « دوخ :ج )۳ ؛(مجت راه و ناهرب)
 مسن ین ین یی

 عوجر « عاهجتسا ژ « مامحتسا :ه د ب۱ حج یف اذک ۹3 دا

 «دما دورف» ای «دون لوزن» ینعی « فوطعم لعف فذع (2) 9 ی
 تب و : ج (0) ۷ هزایش 4م ۲ همدقم غوجر «نآ وضو

 ؛ هروصنم :۲  «(؟هبروصنم غاب» : شیپ رطس هسب عوجر) ز ج ب یف اذک (0)
 اقباس تبب نیا -- «یارس ؛ن یغاب اه )۸( « هن روصنم حد

 ور جز جا هوعرت :۱ 4۰ ب یف اذک 0) نخ رکلع ۲ ضد

 عبط خیراوتلا عماج یف اضیا اذک و خسن سمخ یف اذک (وخرب : 3
 « ناکرار :ج « ناکداز : ۲ ؛ ۱۸۲ ص رمرتاک



۳ ۲ ۳۳ 

 ۳ یرغ دالبب رگ الوه .تکر 1

 بایماک کا :زا و )دن الوف دندرب :رتنایج هک ()ار تاتو ب0

 رخالا و ؛دندرک سوط مزع و دندما ناهج هاش یدنب اب نارماک و

 ههخ تسا هداهن انب نوغرا ریما هک یغاب رد رب سوط یارقنلا *!حیع
 هاشداپ هک دوب هبخ نا و تشک ارمالا عبج ارتنلا ۲)حح و دندز )جیسن
 0 نوغرا ریمآ ات دوب هد ومرف تراشا شیوخ ردارب تفریح نااق وکنم ناهج

 ترواشم و دندرک عمج اراهناخراک هذتاسا نامرف عج (0 ۱ هراس بنترت

 و هیور زد تلفات هک دی ار سا نو تبقاع ات درک

 » ۲۱۵ دندرک اعنص عانص (۱5)ی 1 (۱) سن (۵)۱۱آ ۱۱۵ رص ()مین (۸)جار فسا

 هنز هنایزات یالاب رس :د «الا ییب:خ ؛الب رس:ز* ():۱ ۷)

 روانیا ارهلج لصا دیدج حالصاب ب ؛دش هناشن ارالب ربت زین :ج .دنتشاذکت

 « دندیناسر ابایب هلاس دص ت هلاس ود زا و :دراد

 «دنتشاذکب :حز ج «۰ د ف اذک 0) ( دنرادن ارهارد حر« د ج0

 مامت الابب هلاس هد زا هک تسنپ ابا ایرک .دوصقت ح هدتسادکب ۶۱ زا ات

 « دتشاذگ هدنز هک دن دوب رتناوج هک ۱,یانز دنتثک ارمدرم

 هللک نیا طیف - ؛دراذن ارهلج ۰ «جنم:ج «()حز دب۱ ی اذک (۵)

 ه هش رارکت زین دعب وطتسم رد « دشن مولعم هچ و جیپ نا زا دوصقم و

 5 حس :ع «جین :جابآ ۰۳ س ۱۸یسب عوعر «ز فاذک
 بهذلا جیسن فّقخم تسا هتفأی رز ریرخ هماج ییرعب جیست -- « درادن « « حسل

 ارهاظ نامرب و « دهدیم تسدب ارنآ دهاوش ناظم هک یزد سوماقب عوجر «ریرحلا و

 ف اذک ) ( هدرک طبق یسراف مجم و هتسناد یسراف ارن ۱1

 ( حج : ح 0 د ؛ججد» «عج (ب) حج :ج «)ز ب
 ۱۳ نعسا# : هلعل و «خنلا عیج ف اذک ۵ «زا و :۱ 0

 « درادن ج سس ( سن : ح ب ؛ جین :ز د ی اذک 0)

 « دنرادن ار«نآ» ح د (۱۱) ( < تغبص ود هلمل و «خننا عیج ف ادک ()

 ؛دنرادن ح د ( میسن :ج سست ۲ (جس :« ب نر شا
 نیس

 « دنرا دن جخسن یقاب ؛ تغیص : ج 9 ین اذک (0)

 ( هدرک : د (۱۸)

 سر هم و و ی رس

۲ 
۱ 
1 
1 

1 3 



 ینیوج یاتگناهج جرات زا مّوس دلج ۳

 هری اقا دف هنناف رد

 داحا عالق ()عالف و داهج مزع رب دنتفای شاعتنا نایاپ راهچ و

 تمات ؛۲دندنار تراثا دونج داشتحا و دونب ق ۸0 ی تایار دشعل

 دن دمتسم )یی را تب دی نا رد هک اهرکشل +

 رس رب نان و دوب هتشگن نوبز تروص یور زا زونه نون هبصث نوچ

 لو ییر لناوا رد و دش ی ازا دضاف اشتنا درب مدق تلالض

 ۱۱)هماز د و دح نوچ ؛ تتاس دارم رگ رانا نفظ و خفن بکارم ها اب

 ۱ اهدک و ۱0 یاکلبا اکوک دکفا هاب هضراع فرات: دسر ۰ )فاوخ

 یتموأقم اجنآ درب ین بیر اجنا نوچ ات دومرف دزمان ار کید ناریما و ۲

 تیز اب ارنا هراب و دنتفر ِِ رکشل هک وز ۳ متفه ۳ ِ

 ریث هلاس هد زا و دنا ار ارن 3 و نادزم تنماق و دندر ناتکب

 شا مج قادک )1( و حب رپ: 3 6 ربحرب

 ۳ ۲۲ یاتی) تب یداش دز با ورق ۳ ۰ ج 0۲ ین ازک (۲-۲)

 ۱ «زورما یداشب هد 1۹ گچ ردارد زا نیا و « (ضایب)

 ۱ « هداب : 9 ؛ و دیب :ج د 4 دید :۱ (۶) «زو )1 « هداب

 ۲ رب جیب زا ینعب لامثا باب زا عالثا - ؛ عالقنا : ج 0 ام
 ۱ معلق طقف یعم نیاپ و دیسرن رظنب هربتمم تکل بنک زد ی علقو ندک
 «تسا نما لیعنت باب زا میلقَت و لاعتفا باب زا عالتقا و ادّرج

 « دنار :۰ ج (1) «بایراو :خسن قاب «بابرا :ج «یمایق حیصت ()

 . «فوخ :ح (0) «درادن د «ةاره : ج (۱۱) « كيجات :ز (۱۰)
 «اکْلُب کوک :ز هلی یک ید ی اشا کوک :ح دین ۲ ی اذک (۱0

 ۳ اهرغ و ۲۲ ۲۰1 ۱٩۰-۱۹۲ ۱۷۸ ص رمرناک عماج «یاکلی یاکوم :ج

 : ؛ اقوپدک : ج «اقوبدک :ح ۲ ۳۵ ۱) « کلبا کرک :اج ه۵

 (اذک) رستم :ز 4 فصل: دید حالصاپ زن ۱۰) « اقومدک : د



 ار ک

 ۱۰۱ نرغ دالبب :و ارم نرخ کد

 (0رلا و نم دا اهارک.« ()سلتشم لاما تاک قنات زر و
 دّکلا قوشل (۵ ران ءَرارح 1 ادمجنم هاوفالا ف نا دق ("ییرلا و

 یاپذتنب شقنم ۳ ز گرزب هجخ لزنم تیرد نوغرا ریما و

 هرقن و رز فاوا زا دوب نآ مالم هک تام
 ه هچوتم یرامرف < ایغآ زا و دیناسر م دفتب رایسب تامدخ و )٩( داهنب

 یچکتیب دا و کلم ۱۳ یازک  دوخا رپ )۱ و گد:یزااف کیف ترضح

 و ناسارخ ام مماصم ریبدتب هاشداپ تمدخ رد ارتالاقم نیا رحم و

 ناتسمز یادلی بش زا راب راه حب نوچ و دو یو قارع

 یر و دیشوجب 09رارخرم یار ناب زا زاهزا و اب هزبس و قم
 ۱۰ میم ناتسپ ناتسب و دیشوپ گنر تفه سس اند و تارا عابر

 (۱داتفا عالم دوب هداتفا قانفتا ّنس عیبر ماگنه زرد هک ابر نیا وا یکی

 ندا تا (۱) نسح نشخ راسپچ درک ته

 131180 ۱9 دانم .هاو تفرگ فئوخ ز لبلب

 «درادن ارت نیا ح  «یل لاحا باد :تا  «یتایق طبقت ()
 فو ریفعلا :ةرورضت .تکرخ ..هارلا نا نماظلاو :دارلانیکیب درفآ

 ؛ح رد طقف )٩( +عرلا و: ب « هیف ام

 « دنداننب :ز « 1-1 0

 ؛دنرادن ارواو نیا ز ۰ جب ۱ (1)

 ؛ یازک :ح «ارک :د «ینارک :ج (۷)

 نحالم عالف دصف رب ناخ وکاله تکرح رکذ : هدوزفا ناونع روطب اجنیا ج (۸)

 ؛ ناشیا عف و

 ؛ (یرگناهج گنهرف) تسا هفوکش و لک قلطم ینعب اجنیا رد راه رهاظ (۱)

 «رازغرم ار :۰ ب . «رازغرم و ارص :د «عسن عبرا ف اذک ())

 «داتفا لٍوحا بسانم و لاح عالم تفو نا رد :ح  «داتفا تقو مالم :ز (۱۱)

 ( جا نسح :37) نهج نیح.؛ جا) «نیج "نیمن :ح ب۲ )
 یو

 ؛ (اذک) هدامآ ۳3 تاب جا هد د تب ف اذک )۱(



 5 ۷ 9 0 ۱ 9 ۱ « ۰.1 و 7 دا 1
 ۱ ۳ ۳ اب هصاد ددس را سلاح لاو و دار اجتالج عاوا در سو تسارهار اما ورهم تا یروررر ۱ 4 اس ۳ بی ۴ 1 ۰ 4 هی ۱ سگ 4 ۱ ِ ۱  ۱ ٩

 ۲ مو- ابر هک مصا نا طا اوج 1 هود ۱۳۵ ی
 هو با بار اهجرلربو بز اعاو تلرد نادر تمام هرورصاح اماون اکر اریوسایمو تشکدادمان دمو )

۶ » 5 ۳ ۰ ۰ ۱ ۰ 1 
 دا ۸1 1 9 29 ۰ 1"

 ح 3تن تر و ۷۳۳ ِ ِ : ت 1 ه هر اددرباسر سد شاریسر + ۱

 ید ی ۳دی دم رنک

 0 > 10 1266 0. 101) ِ (5ووا. ععوهص 1113, 1. 1140)
 سرم ۶ ۳

 ریما هک سم رازه گر زب هبخ رد ناقروفش رازغرم رد تخم رب وک الوه سولج

 دوب هدرک شکشیپ واب نوغرا
 (نعراپ یلبم هناخانک رد ٌراوتلا عماچ زا نفاق رایسب هخسن 3 لقن)





 ینیوج یادگناهج - ِ مّوس دلج ۱.4

 0 دومرف دندوب هشیپ نآ و بت 32 دوخ و ۳

 دنتفایی ساره ناریش () تپیه زا نابسا دنتسل (5)هکرن و دنداتسیاب ر

 راکش رازراک ناریش اررازغرم ره هد و دندش راوس تسم 3 ی
 هک انا ا دندرک هناسفا ارد ومح نب دوعسم ناطلس يییاکوسا و دندرک «

 دنکج تفص ونات

 (هرتلا هدنع ثناه مغارضلا نم م ةينامت ضکر یف داطصب ناک نم

 دندزک لوزن ()ناقروفش ("رازغرب و نندرک پوکت زا رگید زور

 داهن زاغا فرب یا دیع زور ")دوخ دتنین یاقم تدایز كنا ی ی

 نآ و تفریذپ عاشقنا عافقب نآ زا غیم رتاوتم زورنابش تنه ات و

 هک دیماجنا یدح امرس تبلت و اوه تدورب و ذیشک رد زارد ِ

 ۱ او تدررب تبع زا و لیفت () ملا دالب ح ملافا تمام

 مروقارق ماتم زا گرزب یودرا زا هک "توپ تب رود و : دش فلت رایسب

 (۷) رخ لاخ بشح دو هتفوت هارن پاط مردپپ

 دبع ال و ۳لبح ًالب جلث مایخ ء اتتماه قّوف نم تبرض دن زا و
۱ 

 امن و )هر دتا ۳ هزب ذوفن هاتسالم ی رع تاذفان انا هم

 «هکرت :۰ (1) « یاوط : خسن قاب « ییوط ۲ (د ق اذک 0)

 ال تاییا ةلج نم )٩( «یاّرم :د ۰ «تایه :ز ب ۱  «تییه : ح (0)

 دوسا ةينامث هلتق تفصی و یونزغلا دوبحم نب دوعسم ناطلتلا اپب حدع ینزوزلا لپس
 (> یف اذک (9 « ۱۳۲ ص ناربط عبط یتیلا خرات رظنا « دحاو موی ی

 ( ناقرومش : ۰ (۱) «(واو نودب) رازغرم ات :خسن قاب  «واو نودب) رازغرب : د
 ریرتاک عیاج « نایروقنس : ج رب ناقونس :ب_ 4 ناقیرقس ز  اقرونس :حد
 ۱ ۸ «درادن د « نوچ : 2 0 « ناقروش ۱۱۹۵به

 نصیحت

 تسا طقاس + د ج1 زا همیرا تاییا رخا ات اجییا زا (0 ملا :د

 و رها ۰ تاییآ ز ۱۱( ؛> رد طقف «دوب» « مدوب هتشون ینعی )

 و -« هنمر : ب « هسرب :ح «یمایق حیحمت (۱3) «لیخ :ح (0)
 « «دفل» لامتسا ةكاکر رظنا



 ین ی تن ی یا ی ی از بس ی

 ۹۹ یرغ ۳ وکالوه .تکر نخ رک

 مارکا و تفطاع عاوناب و درک یفلت لابفتسا تمدخ یدنبب انکا و نارقا

 () شک راکب ات دندرک جوک اجنا زا نوچ «دش زاتم مانا نایم زا
 ناسارخ رباکا رثکا و نوغرا ریما لزنم ناف و «دندرکن شک نانع

 دندون تماقا هلحرم نآ رد هاکی تدم و دندرک اپنکشپ ()و 1

 ۰ «()دندمآ شب رو دستفوکب تکرح لبط روبع مزگ زب ار
 نش نامرف دما شبنج رد نوجج بکاوم ٩ غالیای زا هک تذم ِ

 نپ فک اف فیبر ناسا
 هربع یتجز پ مثح دیسرب هاشداپ ()بکوم هک تقو نآ ات دنتسب
 اهیتشک زا هک ارا)یاب و دومرف ترم, ناشیا باب رد هاشداپ «دندرک

۱ ۱ 
 صوصخت یشیماغرویس و تفطاع عاوناب و تفاب دامستسا لابقتسا فرشب ناریا كولم
 قو تسا دی همرک ترک نیل سنش کلم مان و 2 و «تفگ
 روطس مقار تسا فیحصت كش الب و هتشون بادعم یایگناهج رد هک اروا ردپ مان
 فاصو لییق زا دش عوجر امنادب هک یناظم و مروایب تسدب تسناوع 1۳ ص۰

 (سیراپ هخسن) یرازنسالا نیدلا نیم تاره ةنيدم فاصوا ف تاتجما تاضور و
 ارترک نیدلا سم ردپ مان مادکچیه ٌجراوتلا بلو ارآ ناهج مرات و زوسلا نی

 عقب ار نیدلا .یکر كلم او همه حک

 مع ذپ جام ویا فاریکسس 14۲ هتیدرفت زا تر زا دو دو و
 ترک نیل سمش هک دنیوگ گید یفعب و دیسر زوکذم و نیدلا سمش وا "هداز

 مان زاب یو وا هداز رتخد هن دوب روکذم زکب وبا نیذلا یکر ٌهطساو الب رسپ
 رد باک ۵ «دناهتشادن روکذم ارزکب وبا نیذلا کر ققح
 حد ب رد 1( « دنرادن اروأو نبا  تف.1 ) یک ق یقاب

 هاشداپ و « ربعم رب ناهچ هاشداپ رو یذ : « دراد یناونع اجنیا

 ؛دراد شای رطن كي ردنب ه :ةیبهم رب کاله تکزح کد : بت. 4 ناهع هاو

 و « قالیای :ج « عالیاب :1 () « ضابب نودب دنر ادن یناونع ز ج۱

 « یبجاب : ج (1) ( بکر ها اف کو ۵ ؛غالمان :ح «غالیاب

 « جاب :ج ( ژان :۱ 0 « یراب :ح « یراب 1 « یراب جای

 ( درادن د «راب : حز «



0 

 سوت

 جات هام و نیس و ثالث هنس نابعش و دندرک تکرح تسکشب باتفا

 ینیوج یادگناهج خیرات زا موس دلج ۹۸

 زور لهچ برق و (*٩یشارفا رب دوب دیپس دن ن 1 هه

 نآ یاننا هو (ماظن اب ترشع و 1 دوب ماقم 5 لاوح رد

 هتفذگ لوغا ("یاتبس وا ردارب دشاب رهع ی رهس تداع هک اجا زا

 و یدب:دنننر رد )الاب فرظ وا شوید ردارب هعقاو ربخ و دش

 ی درب .ناضمر هک. هام ن ها رکفتم (تییاغ و تگ رنأتم تخت هعقاو

 و شبیع وا و دندرک ()یغ یسیمر ویس تداع "رب 1 هام تفک خاپ

 ۱ رقیب ("تادعم:ني دم تلاح تیرد و هدنتفرکا رس زا یشوخ

 « لک تاک : ج 3 « (الوکشم) 1 ناک :ز ((؟لک , نکک) جخسن سخ ف اذک ()

 : «ج ف اذک 0 «دنرادن ار«كي» مخسن ی اب 1 ف اذک 0

 « دنتشارفا رب : د ب ۱٩ «درادن د (جیف ۰ « حیست : « حسن

 عبط عماج «1+س ۰٩ص و + س ۲ هص قبس اب دیک عوجر ؛ یسایق حیحصت (0)

 لودلا رصتخ « یاتوس : ۱۵۸ ص رمرتاک عبط و « یاتیوس : ۲۰ ص ۲ ج هخولپ ما ان

 « یاسوب : 3 « یاىثسرب : :ز « یاعنس ؛: هر 2 "ج لثم و نم

 یاهگناهج ترابع نی ۱ خاسن یضعب رهاظ -« درادن د < یاتیرت :۱ « یاتسرب : ب

 دوخ ردارب» ای «یاتبسرت درخ ردارب» ار«یاتبس رتدرخ ردارب» ۱ س ٩۰ ص رد

 نامه سیس و هدرک ضرف یاتبس ۳ زج ار لیضفت "ت ادا <رت» یعب ام «یاتبسرت

 ؛دناهدرک رارکت اجنیا تس ناب رام هل نی ا تیه هک یتافیحصت اب ارطلغ
۱ 

 1 ۶ بم نوین : 10 1 « تیاغب : ی « دالب : د (1)
 مس ی

 دن 4 یشیماغرویس : ِ ( یتیم آ ییسز ؛ یثمروس ئ « شمرویس : حد

 «(قروک ود هواپ سوماق) تسا طاشن و و رورس و یداش ینعب یلوغب یشیمروس
 ۱۳۰ هادقن ت) رادقم نپ دمح : « . «بادقم نب دیمع : ۳ ۳0 ناف اذک 0)

 «تادیم» ینعب مود هک حیحصت - « تلدعم تدجح : ج۲ «بارعا نپ دیح : د

 گاف تم رد یکم «تادعم نب دیم» زا دوصتم هکنبا نو داف سوم هچ وجییهب

 ارهاظ تسا تار ترک كولم زا ِ نت (۵۲-۱۳۱) تک ییدلا یش

 طقف و لعاب لعلا یتباط ارلوصف با نع هک خيراوثا عماج هچ تسین فرح
 اپ هلداعم هرتف تسا هدرک لقن یاتگناهج کور زا ترابع رد قّرصن كدنا اب
 ۱۳ لا ی کم لا رد ۵ و» : دراد نینچ ارهیف نجن ام



 ۹۷ لبرغ دالبب وکالوه تکرح رکذ

 (۱)[یشاد مدفن هبتر] دوب رتگرزب گو نانوناخ زا هک ردام تیم بام

 رتگرزب ()نارسپ زا و «دومرف بصن زکفل و ودرا رس رب شیوخ مانم ماق
 (*)اکزه. اهرکشل و ؛درک دزمان شیوخ تبحاصم رد ارا")تشب و (0اقبا

 رد هوک هزاوا نآ تبیه زا ؛دندمآ شبنج رد شیوخ عضاوم زا دندوب
 ه هدف هتشفا هاشداب و «داتفای هلولو رد ناهاشداپ یاشد و هلزلز

 و دننفرو همدقم رد ""راتوت و ۲۲ یاغلب ناگداز هاشداپ و دیمارخی

 جردتب ناتسمز و ناتسبات هار رد و «دنتفاتشی راسب و نی زا (۸نارگید
 ویا )رخ هندی (زیلاما دزدخح نوچ ؛ دندرکی تکرح

 كنادنچ دندرک اهنشج و دندومن لابقتسا تمدخم نوتاخ (۳)هنیقروا
 و كي دوعسم رظعا )بحاص دومرف رذگ دودح نازا نوباه تایار
 ۸1470 ۱)نیینئا هنس روهش ناتسبات و «دندوف مایق شتمدخ رد رهنلا *اروام یارما

 ترارح تروس كنادنچ « دنتخاس ماقم ٩ غالیای رد ةيامتس و نیس و

 « درادن خسن زا كيچيه رد لو تسا مزال 1 دوجو ینعم هلج نیا ()

 اب « درادن |رهلهچ ج «رسب : طاهدوزفا 5 بن

 ۱۱تیر :ح تویقت ده فا - « درادن ارهلج ج

 « هک : دناهدوزفا :حز ۰ د ج (9 « درادن ج یدک دو

 «غتسن سخ ق اذک 0 اعم :ح « ءافلب :د «یافلب : ب ۱.6۱)

 «درادن ارهلج ح  «رکید و :پ ۱ ۵ ؛ نانوت :ج. ۰ «رابوت,: 1
 و ج ب ق اذک (۱۱) « نیاذخ :۱۰) «خلالا : ۲0 ۰
 هک تسا هجنرص دهاوش زا یکی دروم نیا و -«فا ما :۱ «فنا خلا : حز «

 ناکیتام ن وکالوم ارق نز نوتاخ هنیفروا هج تیبا هدوب یاتغج یودرا ی لا

 «هیقروآ :ج «هنقروا :۲ «ز ه ب ی اذک (0) ؛ تسا «دوب یاتغچ نب
 «نینئا:دج ٩ ۰ «باصو:حدب ۱( ۰ هفوا:5 ؛ هنیفوا :ح
 « غالیاب ت 7 ق اذک (۱9) « درادن اردادعا ۰  یا :حجباآ

 دودح ۳1 رد ۸ رمرتا؟ عماج « عالق یاب :ج « غالبا 7 « غالیاپ :ز اد

 « دندرک یشیبقالباپ
111 0 

 حر جا 2 5۳2ص
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 جد۳رفص خو

 ۶۲ اتو نت ۱تا

 نی ی

 نو یر یو

 واتس

۳ 
 مین هوا هیت یو وخو ویگن



 ینوج یاتگناهج ران زا زا مّوس دلج 11

 زا نیمز هک داتسرنب هصح كيره تهج ادج ادج اروا نارسپ و نیتاوخ

 هک ارنانیون و ارما و هرامکیس نآ زا ناهج و دوب رابنارک نآ لح

 ؛1!) دومرف فّرشم تافیرشتب رکشل نارضاح تمام اب دندوب وا تمدخ رد
 9 ۶ هتبامصت و نیستند یدحا هس لّالا عیبر 1

 ٌصاخ یودراب تو و 4 دینادا فوطعم تعجارم نانع را دتقا و زع

 فقوت یدنچکی لاجر مماصم بیذهت و لاوحا _ تهج دومرف لوزن
 هافداب تدم ن رد «تفرگ ینکست نهج تلنادنچ دومرف

 هداز هاشداپ )و درج اضزن و ور ما و 3 مناب ناگداز

 ات دینادرگی زاب تالص و تازبم اب ؟)سلزنم ردق رب اركيره وکالوه
 هک یلاطب ةيامتس و نیس و یدحا هنس نابعش ()مراهچ و تسیب ۰

 رفس مزعرب ٌصاخ ()یودرا تلود زکرم زا دوب 7 قرشم ارا)تداعس

 و نیب رب ترصن و نایوگ (۲)وفِیط شیپ رد رفظ دوم لابقا رابم
 هار زا هک ارلوغا "رافموج و «ناود بقع زا خن و نابوپ راسب

 ۱ دوصقم درام اهل هد هیت اهر اهل :ز ۵ :

 «دشن مولعم تشرد هلج نیا فیل أت نوک زا الصا و

 «"هزبان 7  هژیا :ج هرات :۱ (0) « دندومرف : ز تا

 |۱۳ « درادن ارواو نیا ۱ () « هرباپ : حج

 «تاداعس :د ج () «(«مراهچ و تسی» یاج « مراهچ : ۰ (۵)
 لا لعاف «صاخ یودرا» -- « یودراب :ح )۸ ۰: .4 فرشم حد ج )۳0

 ۱ ق اذک )۰۰ ؛ (فلا نودب) وقّرط : 3 ج ب () ( تسا «دومن

 1 «اغتنوج 3 « زافمنوچ : : ز و ب 6 :زافترب 3 « راقموچ

 مود رسب لوغا راغموچ - « زوغموج ۲ هشولب عبط و روقموج : ۹۸ رمرتاک عبط

 زتخد تاربوا .ماوفا ناماشداپ ناوختسا زا نوتاخ كپوک شردام و تسا یکالوه

 2 نم" دوجو رد رک لا قیاس یيب ناکچیچ ناخ زگیچ رتخد زا ناگزوگ یجماروت
 ۱۳۳ ی رک قوم یافدجرا اب ارز یبمز یاریهمخ هتقرب ناع رک الرهرو

 و تقرگ اراکوب غبرا ب بناچ یو نآاق یالبق اب اکوب غبرا تفا اخم عقاو رد و تشاذگ

 :عبط و ۰ 7 مربا علط عم اجت دیک عوجر) تشذگ رد 17۲ هنس دودح رد

 ؛دنراذن ارءار» د ج7 )۱۱( 4۱۳ هشولپ

 جوایز ناو و ناو وب و ی تس

 ین عج



 ۹9 یرغ .دالبن وکالوه تکرح رکذ

 و نینیخ هنس روپش راهب و تثگ ناور تشاد ) یچرواب بصنم ک

 تایر ناولا ترثک زا نیمز یور و تفکشب ناتسمز هم زا هیامتس
 تیاغ زا. ایر و .دنف نفلگ یشوخ زا :نامز او شک سواط رپ لا

 ()یگیشن و یتسب زا دعب ضایخ و «نادنخ و هزات"تراضن و توارط

  نترالبلب ؛ناشقا رد با و ناشفرد اهلگ ,« ناجع هدافگ و باریت

 اهلگ .جیاوف و خاور قاشنتسا زا ناریپ و «ناوخ ان ناتسلگ ناوخ رب
 یودراب و تخاس اهشج بیت عادو )میر رب هتثگ .تاوجون زاب
 هاشداپ و "دما رضا. (٩اکوب خیرا رکید بناج زا و « دش ناهج .هاشداپ

 (تقفاوم رد تسمامت دندوب .ییدزن نآ رد هک ناشیوخ و ناگداز
 ۱ یی .يواسزا کياره و دیندش حج ایر نوچ مرقارق (۱هاگرابب

 اهماج و دننخادنای )وه هعرف اشام .ةعفر رب و دندرکی یوط ()تبون
 نآ تا رج رادتتبیییف اما یا 0
 فارصنا تیزع هک منع کلب زا دعب ۳ «دندرف لاها را تایلک )زا

 رادقم ناسا تمه و رادناهج هاشداپ دش رّزفم ٌصاخ یودراب

 اه و.۳ اهلگ زا و دندرتسگب : بایث و دوقن و )رهاوج نیازخ ات دومرفب

 و وله و .دندینکب ۰۳ هلک ٩۳ نیرگ 9 تالوح و بکارم ۲۵
 ؛(اذک) یکتش و کتس :۱ 0 ۱۰ ج ۷۳ صب عوجر --« یبرواب : ح ۱ )

 غیرا : ج ی زا یف اذک.. (۶) « مسرارب و : 2

 اذک ۰ «وا : هدوزفا ۰ () ۰ ,. 4 اکون غیزا : د : ؛اکوب مرا :ج «یاکوب
 «د ج ب۰ 1 رو ِ ی / راهب ] 1 ؛ هاگراپ رد : ح 60 يف

 « درادن «جسن + فست ق اذک () 1 و ً  « تب ونب تبون ها

 « دنرادن ه د ,4 کلم اه « لس : ۱ ()) ۱ و ؛ یوه : سایقلا و

 و ؛۲ 0 ۰۰ «خشلا میما ین اذک . ۰. «خشا عیج ین ًالصتم اذک ۰
 و بارسا ام 0 : اکو اه

 ,لمعحا ام .لکو بالا ةلومضا -:« تالوم :۱ ۰ «تالوجخ :ز () (0) یابمر

 اذک ۷ « نرک :ح )۱1۳ ؛(ناسلر كلذ ربغ وا راج و ریعب نم يا هیلع

 تی چی ا ی سس تاک



 ینیوج یاگناهج غیرت زا موس دلج ۹
 زا رک مح :ح هفولع تهج و «دنور مورب ()نوغامروج یاهرکشل
 9 نامرف كلام تمام

 باخا و :ارم ۱و 0 دنک بّترم دوب ()تلیخ كي هک . بارش نم هاجنپ

 لفج )لز  وفرت بیت و یزاس هضم .ددوپ هکرمنفارط
 نایدامن (٩ناملس و لوفم یارما و دندانی ۱)لت لزنب لرام و .دشنک
 « دن دیناسریم < یریماب ات دنتخاسی زیم ثبونب تبون و لند یار ۳

 ۳۵ وا گکیسزفن اکسرف دو تاسح زج نانهج هاشاپ ره هک اجما و

 د و دستسبی لپ اوج و اهدور رب و دندرکی یلاخ نگتسرحخ و

 ۳ قاد منکسب دا تکرج امارات 0
 )۱ وا تلوص و سا شو زا دندوب یرادناعم منا تس اخ رب ناهج زا ۰

 و )حالس تالا یناهرکشآ تیر زا )دندوم مایا 2۰ و ءدنادونفتیغ
 5 دندش نهم نانیون و ناکداز هاشداپ نوچ 1۳ دندوس این , تافولج

 ا۳)اقوبدیک كزي لیبس رب (۱و دنتفگ موسوم اهدص و اهرازه زا اهرکشل

 عوجر ؛ وب : اچ ۸ بد ۱۳۱ ۰۱۲۸ ۰۱۱۸ ص 0 ری

 : ام هه زین ٍِ

 ۳: نرشانروخ ها « قیام ما ق لک 0
 سخ ق اذک 0 0 «خسن ٌتس ف اذک () ۳ :ح

 دف انک ۵ ؛دنک ۲ (٩) یر - « كخ : « خسن

 ۶ لب : ب ۱۷ « درادن چ هوغزن :ب «وغزت حرز ء و

 .:« درابن ح «(اذک). بترم, :ج « لرن 0 « درادن ج

 (ز ین اذک (۱۰) . یک دنرادن ار«وا» ز « ب۱ ؛ نانایلسم ۳ ك

 «جیلس : ِ «دنرادن خسن یفاب « دندوپ ناقفاوم هم : دی دج خم ب ب

 : ناونع رواغب ح « هروکذم كلامع وا تکرح رکذ :دزاد ناوع روطب اجنیا 3 (۱۲)
 « درادن 1 یا ه 0 ۰ «ررگنذم كلامم دات هاشفاب تکرح کد

 :د ۰ «اقوپدک: ۰ ج «نوب اهویدک : حا اقودک ؛ب ۲ «ز ین اذک (۱۵)
۲ 3 



 ۹ .. نیر .دالبن وکالوه تکرح رکذ

 ۱ ذفنم 0 خاروس گنس مخزب هک دندروآ ین ()یناتخ ,هناخ رازهکی

 هدرک راوتس ۱ مثیرس و ی ز قینم )یامریت و دنتخاسی لج

 , یک دف رذ و (؟)ددرگن مجار ۲ " دنک جوا مزع ضیضح زا .نوچ هک

 غیاب شیب و مروفارف ایم هک ()باعیت هوک زا ات دنداتسرن, نایچلیا
 ه باضح رد ناهج هاشداپ رکاسع رم. ضرع و لوط رد كناذنچ (تسا

 ظوفح نایاپراهچ ندینارچ زا و دندرک ۲ !خیروق اهرازغرم و ")راوخفلع دوب

 و هوک تمام ؛ دسرن رازآ اررازغرم و ددرگن راوخ راوخنلع 1 دینادرگ

 یثاوم و ٌباود نادند و دش عونم و ظونح ناتسب و غاب نوچ تشد
 یضافا و ناسارخ ات ناتسکرت كلام تمام و تنگ عوطقم نآ یر زا
 ۰۱: هک ید تفرگ ةرجشلا هذه ابر ال و ()کح هایگ ناتسجرگ و مور

 یاب راهچ كرت تخاسی یاپراهچ 1 ناسا ارگ نکا

 لصاح» یریس یزنس زا و تشک )ماگ هایگ تفینحم ات .تفرک تسیابیم

 اهروخناع و اهرازغرم زا دندوب هک یرکشل ات دندش ناور نایچلبا و «دش
 او "وجمات و ءدننک لیوحت دشاب هافدای بک اوم رم )هن هک یضایم

| 

 «دنرادن حاد ؛(جوک > ) جوک :ز «« جب ۱ قف اذک 0)

 «یاهرتو :ءز « یاهرس و :ح « *اهرب و : ب «هد ج۱ ی اذک ()

 ف اذک () «درادن ز « ی :ج «فلدب اطشنم ۰ دب ۲ قف اذک (0)

 .۱ ق انک 0 «دندرکن : ۰ ٩ هدنک حزب هد چآ
 حاج رد «تاعس :ج «تاعت :+ «تاس :حزدب  «(!باغت -9
 ۱۳5 ص ۴ ج4 0»ع0ت نوسود «درادن الصا ! ردوک نیا مان دروم نیا رد راوقلا
 و خیلاب شیپ نایم جا ۳( 2 « تسا 7 و 1ووم# تاغنت ارذلک نی

 ۰ ب ق اذک «درادن د ؛اهراوخنلع : ۰ 0) ؛ تسا مروقارق
 «(!اذک) حیضوت : د « قورف : ج «عنروف :ح « عیروف :ز ؛ عروق : ۱

 « دنرادن خسن قاب ه« تفص : ٍدیدج ًظخ ب ۰ قف اذک ۸ (۱۰)

 «(سرلوف گنهرف) شیع گرب هنم و تسا كاروخ و هقوذا ینعب )۱۱
 «هاک هاک :ح « هاک .هاک :ب «هاک هاک:1 ۰ «زاد ج ف انک ) ۰ ۱

 ( دک : ۱۳۳3 « دنرادن ار« هن» ه بی (۱۲) ؛ایک ایک : ۰ ۰ ٩

 : «وجاب :ج «وحا» : حب ؛ روا ۰ «وجات :ز جات : ۱ (۱9)



 ینیوج یاتگناهج خیرات زا مو دلج 1

 زا ۳ لیابقا رکشل ایی وا بو ()یکیب ناکجیج بناج

 ام ک اگرزب یتعاج یفرط ره زا گرزب نانیون و ارما و ناداماد
 یاتخ ۳9 هدرک نومنوم دشاب هتشاد ")ماش ییوطت ناثیا یاسا

 یاتخ زا تیاح نادر نازادنا طفن و یقبنخم ناداتسا بلطب ارنایچلیا .

 تکرح تقو رد هک تسا ناخ زکنج نب یاتفج نب .یچوم لّوا رسپ رادوکت 91 (ردوکت

 راهچ رد دوشیم هظحالم هکنانج «دم ۱ وکالوم ددب یاتغچ سولا بناج زا ناریاب وکالوم
 لّوا فرح اتضاو ایرص هه لودلا رصتخ و رمرتاک عبط عماچ و یاشگناهج زا هخنن
 رادزکن هک: نیا ۱۸ عماچ رد هشولب ویسم « دنراد هبناقوف ءایثم عاج ارهلک نیا

 و «نیلّوا» ینعب یلوفم رد ردوگن دیوگ هیشاح رد و تسا هدرک حیحمت نون اب
 «نیدرگ موسوم مان نیدب تسا هدوب یچوم لّوا رسپ یو نوچ ینعی تسا «نیتن»
 ۴8۲ ج یوتکا و مات داغ 1۱۱ ناب هقايما هنانزووه ندا ترایع زنیم

 هک اردحا ناطلسب فورعم وکالوه ينب زادوکت و دیافی فیعضت ارهیبست هچو نيا
 تسین كش یاچ چه وا من طبض رد و وا رسپ نیت هن دوب وکالوه رسپ متنه
 4 روا ی دهاش قاقتشا هچو نیا ضقن یٍرب ش ص یادگناهج ج همدقع عوجر)

 (لع 0 ظفر توسجمآ یمتپوار 80واهمطتوس-0600۳6 1914, 0. 459),

 ۳ رد هک یچوم  «درادن ج یوم :حزد ب 4۰۱ ف اذک ۵)
 ناخ زیگنچ نب یاتغج لّوا رسپ تسا رولعسم هبی یچوم مساب اج هه 1
 ی 6ةیب اکو نشه اب کر یا 0(

 را سا
 تاریوا موق هاشداپ رسپ ناگروک ییچیاروتب اروا هک تسا ناخ زیکنچ مود رتخد مان یکیب
 و و ۳ عماج و ۲۶۲ ص ۲ جب دیک عوجر « دوب هداد رهوشب

 ات ۳ «رومتاقوت :د ۰ «رومبافوت با  «رومتاقون :ح

 «رومتاقوب :اچ همه و ودره ۲۹۰ ۰۲۱ ۰ تر ام وی ۱۰۱ص ۱ج

 + رسپ رومتاقوب نیا - 44۱۰ ص یربعلا نبال لو رصننخ رد نیب* و
 تسا ناخ زیگنچ مود رتخد یکیب ناکچیچ شردام و تاربوا موق: هاشداب" رسپ .ناگروگ

 ی و نیمز 1 هه تاریوت نایابف قلا اه شخامر بماجب زا یو

 ؛ لبق هیئاح رد هروکذم عضاوم رد خراوتا حماجم زین عوجر هتک رد 19۸ هنس
 « درادن د « تارتوا :ز _-«:تاریوآ :ب. «تازیوا+ :ج 0

 «دنراذن ه ج۱ (۵)



 ۹ یرغ دالبب وکالوه تکر رط کر

 ۲ ۳ و ۲ ۰ ۳ ۰ /

 و ) ۱ یراقبیف رس ۱ یایخلب (۱) وتاب بناج ضا و « درک و وا

 ناور (" دندوبوتاب لّبق زا هک (۱اهرکبل اب ار()لوف و لوغا (٩رانوت
 زا و «لوغا (!یجوم رسپ لوغا (0رادوکت .یاتفج لبق_ زا و «دومرف

 :۱ « هانلپ:د «ز « قاذک () ؛ درادن ارهلچ ج «وتاب : ۱ ()
 ابیش 0 یاغلپ -- «درادن | ارهلج ج « یاعل» ف « یاغلنا : ح «-یاعلب

 یاب وکالوه تکرح تقو رد « تسا ناخن زیگنچ رب یشوت نب (نافییش)

 4 ۷ ی «تفای تافو ةْأبت 19۷ هنس دودح رد و داتسرف وکالوم ددب
 لودلا رصتخم و ۳۵۸ ص رمرتاک عبط و « ۱۲۷-۱۳۸ ۰۱۱۷ 4۱۱۹ ص هشولپ

 رصتخم و یزاغلا وبا و باسنألا ٌزعم و عماج رد "یاغلب مان و ۰۲ نصر ۳ نیال

 هه و تسا تش هتشون قلب و افلب و ناقالای و هفلب و اغلب و یافلب توافتب .لوشلا
 «ناقس : د . «نافس :ح ی هات تب سارا

 ناخ زیگنچ نب یثوت مجنپ-رسب ناقبیش -*«درادن ؛ رج ۰4 نابیش,:ه. « یاهیتش :

 مّوس و لّوا فرح ینم) ز « ب ق اذک ٩ ۰ « ۱ ج تسرهفب عوجر « تسا
 رودقکتیم ی یو « درادن ج « رابوت :د ( رادوت ۱ «:(هیتحت ادم ءات

 ددب رکذلا قیاس یاغلب اب اروا وتاب «تسا ناخ زیکیچ نی یون :نب (لافوب) لاووب نب

 مهتم ۳ نرگرگد لد.و رخ تیهتب روا هرخالاب و داتسرف ناریاب زکالوه

 عبط عماجت .دیک عوجر « دیسر اسایپ وکالوم مکح 16۸ هتسرفص ۱۷ رد و دندینادرگ
 رضاح نتم .یبعب راتو اج هه هک) ۲۹۲ ۰۲۹۰ ۲۵۸-۳۱۰ ۲۸ صریفاک
 هک) ۶۰ ص لودلا رصتخم و ۰۱۳۷ ۰۱۳۳ ص هئولب عبط عماج و «(تسا روطسم
 4 ق اذک (9) ؛ (دراد لّوا برج یاجم فاق 9 راتوق ود رم یه

 شو نب (ودره) هدروا مود رسپ یلوق -- « یموق : ج « یلوت :ز اد با « یوم :

 دن زاادع اب  انماب :یگلرف هکر تقوا رد سا نا
 هدروا سولا فرط زا ملوق نیا دور وا ددب یرکشل اب هدازهاش ناگد ازهاش ز زا

 عبط عماجم دیک عوجر «تفای تافو ۷ بس دردط یق یر ار یایاپ و

 ۱۳۸ ص رد هیامتس و نیسجخ و عبرا رد «عبرا» .هک) ۱۲۷-۱۲۹ ؛۹5 ص هثولب

 لودلا رصتخ و ؛۳5۸ ص رمرتاک عبط و ؛(«عبس» یاجم تسا وپس :ارهاظ ۸ س
 :باوصلا لمل و «یزکشل :ح «اهزکشل :ز «یاهزکشل :۱ ()۰ ۰۰ ۰4۰ ص
 ءاعلاب ارض اعحاو اذک ( ۰ ( دوب ار 9 « ینامرکشل

 :ج ؛ رادوکب و ؛ ادیت ۳9 1 ق نان ةاتثملا



 ییوج یانگناهج ران زا موس دلج ۹

 .نیپآ ات دنا اک نیچام و .نیچ ناناخ «هن یناون ارباس وا دوج دوجو
 مور هرصایق .« دننیب یلها تردق ات دننوچ نیشیپ نیطالس «دنزوما یاش

 بیرت وا تبیرت زا یدنتشگ ()دعستسم کا شتمدخ کلاردا فرشب 0 ج 72 ی 7 ۰ 4

 9 َ و ها رک ۳ 
 ()نوچ نآاق وکنم نیمز یور ()هاشداپ «یدنتخودنا وا تامزعو ()ءارا زا

- 

 وا مازع زا و دیدی یرادناهج لیاخم وکالو شیوخ ردارب لیامث زا
 تخم رب هک امدعب مگرزب یالیروق "ارد دونی سرفن یرٌجناهج مسارم

 3 نآ زا دعب و درک ناور دوب (۷یاتخ (7زا هک فرش بناجم ار)یالبوق ۰

 ۳ 2 ردارب 7 رب مت و ۳ ی 0 و ِ هنس روهش

 و الش ناعمرفن ود ارفن هد )ره ورم یدکی یوم

 .تبحاصم رد ارلوغا و رتدنرخ ریس ۳ هع نیک داد هاشداپ زا

 ؛ یار : حز ه ج ؛ یارآ ۳ میر یی مي صحت

 «لصف لا رد < رادیب تخم اب كنا» یارب تسا نایب فطع

 4 تسدن روک دم ایرص و تسا ینعم زا موبغم « نوج» نپا باوچ 3

 ۲ 4 دغتسم مد )۱( 1

 «یالپوف :ب «ز ف اذک () « درادن ارهلج ۰ ۰ «رد و :ح د (9
 و( « ءالی : د «یالبق :ج «البوق : ۰ ؛ ءالبوق :ح ؛ یالتوق : ۲

 ق اذک () ۰.۰. ه«اطج :د .«یالعخ :ح «یاتح :۱ ۵ «درادن ار«زا»
 «ره» (۱۰) الف ره یالعم با سقف :ح ب ِ

 «درادن د « كي 0 (ج.ب ف اذک (۱۱) ت رد طقف

 حل عماج « (یاییوس) + س ۲۵ ص قبساب دینک عوجر « یسایق حیحصت (۱۲-۱۱)

 1 « (رضاح نتم لثم هنیعب ینعی) یاتبس رت :درخ ردارب :۲۸ ص ۲ ج .هشولب ما ان
 .؛ یاسسرت رندرخ وادار 1 « یاتنس رندرخ ردارب 1 « یاتتس رتدرخ ردارب

 تم

 "9 . «یایتسرن دون رداوب : :ح « یاتنس درخ ردارب :ج « یاتنس اررتدرخ ردآرب : «

 « (ب لثم یعی) هات ید رخ ردارب ارپ : ۱۹+ ریو ط عماچ « یادیسرت دوخ ردارپ



 ۸5 یرغ دالبب وکالوه تکرح رکذ

 راک سک وذ كي و ؛نآ باحا و راکش ناگدنود و ناگدنرپ راکب
 و «دنزاسو یتلم ره ()رایخا و کراضت :و !زبقف و تاداس :و ها

 (9 او هاش نان )تیعابج یربا هک هففای: افت تلمجتا یب :تامرف

 و دنرادن .فوقوم و هتنیان نرو :نویقت یط ٩ یدایو و

 » مزالم هبتک عون هه زا و «دنناسری نویاه عمب كيره لاح یدوزب
 ۳ نآ ریغ و توکنتو تبت و یئاتخ و یروغیا و یراپ بانک زا دنا

 6۵ دتفآ رادصا تعامج نا طخ و نابزب دنسیون یاثم یضوع ()هک هگره

 ()یب رغ دالبب رکالره ناهج "هداز هاشداپ نیک را

 زی و ادیب تخم اب كنآ

 نیس

 ح. هزابنجا :ج «رابخا:د «رایحا :ب یا 5 ی
 2۹ « دنراد یدایز «هک» كي منا ره 1 ) 2 ارهلهج

 دشاب توشر اجنیا ابوگ «ابر» زا دوصتم 2 ؛ایر :خسن یفاب «ار ۰ 1 ی
 دام نی تیام ف یلکی هیجت ةادم های اب ایر و ( «عط هنبرقب

 ؛یدنابز وب ج < شور وا «خس سخ یف اذک ٩(
 «دنراد ر#ات» سن ریاس «۳۱۷ ص خراوقلا عماج ین اضیا اذک و ؛د ین اذک )٩(
 9 1 7 « اکرم : ح « ره : بم و زور ی 9

 و هعفص كي زدقباجنیا ب0 . -«دنیون :۱ ۷ «رکا یک :ج «كيره
 ةخسن یف (انهاه >) فتاه یکی ل» :ثسا هصعشون اجنبا زا «دراد ضایب یزیچ
 تی 7 اه زد تام دوخ هک :دوریپ یوق لافحا و « «عیلقتلا اذهب قرو لصالا

 ۲ رب ار نلاف وکنم تنطلس میاقو تاّیئرج اهدعب ات :هدوب هدراذگ شاپ قلم

 «تسا .هش فیل نااق وکیم.تطلس لیاوا رد : بانک زا حضاوم نیا هچ دیازنی
 )٩( یبرغ دالبپ وکالم ناهج هاشداپ تکرح رکذ د : ذیاذچ طعا (ح ین اذک «

 :نییفت رک ۲ « یبرغ دالبب یرش دالب زا ناخ یک اله هداز هاشداب تکرح رکذ :ج

 رادنب نآ یاجم م «دنرادن ارتاونع نیا ز ه 3." «ماع كلانب ازناکداز هاشداپ ندرک
 رظنلا نسح ملا وفا (۱) ۰ ؛ ضایب نودب َّ و دراد ضایب رطس كب

 و  :, «.(ناسل) لامخما و *اهلا ف



 ینیوج یاذگناهج مخیرات زا مو موس دلج ۸۸

 رپ كين تلدعم هداج زا دوخ نتسشن غالوا و دشاب ")قزف و () یزم

 هتسویپ ناشیا نوچ و ,"دنهدن تهز ارایاعر بیس نادب مه تسا هنارک

 می داگاب تنم راتش رد هک یعضوم رد سکره دنا لوغشم دوخ بسکب
 و لواطن نامیرب و .دشاب یوآسنم ناتسدریز" اب نما زا دشاب وا بیصن

 هاشداپ دتنارخب اب ات طناندروآ غاتم هک ٩( دینآ رک و « دیو قّونن ۰

 دنک تهق اررهاوج یضعب دنا فنص دنچ زین ممج نیا و دننک تلماعم

 نآ یوق و «سایق نیرب )و ارتاناویح سک دنچ و ("ارهماج هفیاط و
 و دنتهاوخ زاسب ناشی تسرزقم کلام )رد هک یاپماج هک () دنماب

 فرق رز زا ازدزفن هس.ود و تایورف ی «دنیامن تظفاح

 ۰ تا ۸:)لیخ و ,هناخ دازز و نداد هزیاب و ندز اغعلا تهج ادج ادج نینهه و

 « زا گید نانگرزاب قعب دشاب 0 «دنرگن» لعاف هک دراد لاتحا و «دنشاب

 ب « یربم :ح « یریم : ۰ 1 ین اذک () هدنرگن هزیاپ

 « درادن ۲ () « یتبترم : ۳ «یرتم:د ۰« یزیم هز ی

 راکنا [نااق دنیا نام تیالوب غالواب راجت هک دوب دوعم نآاف دهع

 یتعم هچ نتسشن غالوا رب دتکیم ددرت لاوما بک تهج ناناگرزاب هک دومرف
 «ز ین اذک () هک قق و ما دوش نایاب راه 9 کیمرف راد

 ا- «یهورک و :د  «دنبهورک و :۰ " «دنایوزک و :ج بآ «دنآ یهوزک و :ح
 ۸۳ ی رد «دناهتفرگ یاب هتازخ زا هک دینآ یوق» رب تسا فطع «دنن |یهورک وه

 هیت هلمج اجنیا " «كرابم سولج زا شیپ هعفذک دیع رخ و» هلبج و ٩۰م

 ارواو نیا ز ج1 0 «اراهماچ : ح (9) ؛ نیفطاعتم نیب تسا لیوظ

 « درادن ارهلبج ج « دشاب 0 « درادن ارهلهج ح « دنرادن

 و ج ۴ اذک ()) « «رب» تسنالا )لو سا عج ق اذک (۸)

 دوصقم « درادن ارهلهچ ح «:تایدرم : :ژ « تایورف : ده « تایورف : 1

 و و روس و مقاق و ۳ زا تمس  تاناویح یاپتسوپ عاونا رهاظ «تابورف» زا

 تایورف و «ءانو فلاب عبج و تبسن ءای هفاضا اب یرع هورق ای وز زا ذوخأم نآ

 « لیح :ز ب (۰) هم رب فضل :بنک رخ تشیع نییدب
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 ۳ .._ نآاق زکنم تلود ناکرا.رکذ

 .اركللا .داع ریما ن السم نایچکتیب زا :و : دیک داوش و دسیون وا ریشانم

 ربا و .تسدوپ یی نیدب ۸ ناخ كلوبک ی نااق ترضح رد.هک

 ی وا درب مفیقم ید مت وا .ترضح ٌصاوخ زا هک اركلما رخت

 هح یلغ | ارقوث ره و دوبرف دا )یانغلب ریما اب !نالوغم زا ۱ ۳ اررگید

 «)یانفاب ربما ةزاچا و تروغم زا دعب ناشنا هک درک نییعن یعلض+
 .یناوید روما منا «(٩دنناسر ضرع لحن ناهج هاشداپ یاشگ هک یار رب
 رکید سک ود كي اب ()یافلب ریما.لاغشا دیلقن و .لاوما نوبعن زا تسا

 .دنا هفیاط دنچ راجت و «ناناگرزاب و راخت راکب وفا و دنا صوصخ نادب

 :لاسب لانب هک هداهن رارق و دناهتفرگ شلاب هنازخ زا هک ()دننآ یوق
 ۰۷۰ دهع رد. و « دنوشی قاترا یزاتب (0 ما و «دنناسر هنازخ اب ردق هچ

 یدوب هزیاپ و خیلرب ارربتعم ناقاترا وا گلرابم سولج زا شیپ هتشذگ

 و یدوب غالوا | اریضعب هن ار تمثتح و *رتمرتحم ناشیزا فص چج و
 رد یاشداپ دیک و  ٍدیسر ودب یسیناخت .تون ,نوچ مر تاضراوع زا

 ارناناگرزاب هک .دش ن نامرف (۷ دنداهن وا تلدعم.و. ساب

 < فید یاهراک نادلقتم , زا ارناشیا ابیق ۱۱۷ دنرب و ۱ اف یاب

 و : ۱91 یاب ج0 +5 او هر دب دج اب ب )۰

 رد ظقف هلجب نيا (؟-0) .  ۰ ینافط.:ح  «یانل :۱. .«یاقلب :ب ( اغلب

 «ارروما هک. میب : نآ یاجم 9 ی و مقیم سد

 ( دنابرپم و ۹ « دنیاسر :۱ () « یماعط: : ح ((ِ»

 ( اقا یاغلب :ج ( اغلب : ز « ءاغلب 1 «. یاغلب :۱ (9 «دیناسر : ح

 « کنان آ ینعی 0 . «هکنانا:» «گكنا :ح دن 1 0۳ یافت:
 ی ۰ 6 ی ۱۱ ؛ تسا لوقعلا یوذ رد «هچ» لایعتسا هما زا یکی نیا و ۱

 :ح «خسن تنم ف اذک اف ی دا: ۱ )) هوا ی لصا ۱

 « دنهدب : خ «دنهد : ۱ «خسنا سخ ق اذک () ۰ « تینا .هلفل و «عمج

 .دنهدن» دراد لاتحا - «دنرکب :ز- . دنرگب :ح ب و ف اذک ()

 اب ینعی «دنس و داد» ریظن .دننکن, هلماغم یتع؛ دشاب ی لعف هتفر مور «دنرگن و

 .هتشادن ناشبا اب صوضخ نیا رد .يدنس و داد و دنککن هزیاپ ةلماعم رگید ناناگرزاب



 ینیوج یانتگناهج خیرات زا موس دلج ۸1

 نیمز فانکا و فارطاب اهرکشل و تک (هتسب داسف و یودع. تسد

 باحا كلام راطقا زا و دنداهن نامرف طخ رب رس نادناعم و دن ناور
 هجوتم لافشا. نابوصنم و. لاعا نادلقتم و: تاسمتلم بابرا و_تاجاح

 نایلاء:یاجلم هک وا 9 یور کایوزن یارود زا و

 2 1 یایاضق و رایسب قیالخ هبلغ و عدم ۲ تن نافیاخ یاجنم و

 راک و هبنک و داتفای ماقم تدایز ()ارناشیا. دوب فلتخم دات

 و مورح یمج و ۲۱ دنمهرج و ظوظحم یضعب دوب توافتم رومآ ارنارازگ
 و ماتها زوفو و کتسب لد و (انتعا طرف هک اجنا زا 8 دنامی دنتسم
 رادقم بسح رب كيره ناگدنب تمام هک دنک اضتقا قفشم هاشداپ تمحرم
 هچره است دومرف لاضم. ۲ دنشاب )بیت اب وا یازرا ()هزادنا و

 رگید یعمج اب نیون راسکنم ریمآ دشاب قّعتم روهمج یواعد و روما صعتتب

 ارلدع و داد نیاق و )دات )مایق بم نادب نادراک ءارما زا
 اف تاب قوقح تمدخ تمدقب هک اقا ۱۱۳ یاه (٩)وراد ده 0

۱۰ 

 بجاح لثم «ناشیا ریزو و دشاب ۲ ی ات دش نامرف
 و هلثما و ()هتخاس و دراد_هضرع وا ۶ تیاسم ز ز تیره )۳ !تجاح ۰

 ودرا رد !رناشیا تی زا و : دیدج چ حالصاب ب ان ی و
 « دندنامیم : ز ز ۰ چ (دیدچ حالصام ب تم () « دنمره حج ب 1 (٩)

 « زا : هدوزفا دب دج ی ب ()) «رابتعا حج «راسعا :۱ ()

 تشخ 4 اب «قازرا» هملک تبسان ًالصا - «درادن د ه«خسن ةتس قف اذک 0
 ما (۱۰تس « دشاب «وا تفار زا» فرصت " 9 دیاش و « دشن موهنم

 ۲ یر «دیاب هم + ترک سا

 « دنراد : خسن یتاب 2 ب۱ ق اذک () 9 24 «دنیاف :ز د ج

 ؛باک : ۱ (۱۵ «یناعل :ح ؛افلب:زد «هج با ق اذک (0

 «(اذک) تاساهتلم : ج (۱) «تاجاح :ح «تحاح:۲ 9) ۰ «رابک:ج
 دیک عوجر « - تسا ین ارهاظ «زا» - « دوش "نناوخ زین «ناسیتلم» تسا نکم ح

 3 (دب دج طنم) ت (0) « ۲ رطسب «تاسمعلم و تاجاح» رببعت یارب

 ؛درادن ارج د د . «دن :ادرک : هدوزفا ز « دنکیم :ودوزفا وا ؛ دنک : دنا هدوزفا



 ۸۰ نآاق وکنم تلود ناکرا رکذ

 هرفن شلاب رازه دصناپ شا تدایز دندرک قالطا وا كلام هوجو زا

 نیدب « یدوبن ضارتعا لاج ارسک مچه یدک نایت ۵

 كاخ تلدعم نیدب و دربب )یوخ ()یناح ناهاش"یور با تبهوم

 خرات باتک مادک رد و «درک (٩یلخ (0یناورشون ناهاشنهش یی
 ه شاشداپ ضرف یاشداب هک هتفر عاتسا تاور زا اب و تسداتفا تعلاطم

 تسا یرادون نیا ؛تسدرارگ نانلاخت )٩( ماوا هیرفا و تسداد 1

 رام نلالدلتسا رگید رومآ رب 5 ۱ هناهاشداپ قالخا و" تاداع زا

 (۲) ءارنلا فوج 1 دیصلا 1 ۳۳

 «"تسراوبد راچ هناریو وجه م ششوپ هث رهپم شردق شیپ

 4 0 دنتناوتن رغع زارد و :یکم زج یه و رما ذافن رد هاشداپ نیا لث

 روا یلاعت نح «ضرْالا ین کنین ساتلا عقب ام نو یار مالک کب

 ؛دانک تمارک یانتمان رغ قد نامرف رد

 ؛!تلود ناکر ۳ ۱

 ۱ ا» و هتسشن وا سولج نی هتساخرب یاهنتف و تفریذپ ()ماسحنا قیالخ
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  ق اذک 0 (یوم) جارذ طف 0 8 ناهح :ح 0)
 « ناو روشون :» د  «ناورشون : :ح ب 3 :ج ( یفاو یرشوب ۷

 حالصاب) ب  «حز ۲قاذک 0۰ «دنرادن ز ج « قاح : :ب 1 ۵

 و ضرف ینعم 9 ۲۰ نا تسا یقخغل ماوع نزور» ماّوآ س « ماو 11 ۳ چ (دبدج

 لی ازنلا یوژ 0 ( تداع :ژ ه با (۱) ؛(ینرلوف اون ناف اول
 لاثمألا :عنجم راظنا « ادودم باک ارت و زمه ریغب اّروصتم اصهک ارثلا و ۳

 « یابژاف ریپظ (۸) ۶ را ف یف جافلا و ناسللا و«64 :۲ فاکلا با "
 لداع هاشذاب سولج و یاشذاب روما رکد :جا 4 (دیدج طم) ب ی اذک ۰
 « رکید عضوم + او ی از جا هاشداپ ترلضس ةانک و تلود رکذ : د ۵ 4 نآاف رکنم ِ

 « ضایب نیو ه و دراد نآ یاجم ضایپ 1 فو دنرادن ارناونع ی 9

 « ماجنا : « «  ماحا : 1 « ماسعا : :ح )۱



 ییوج یایگناهج خیرات  موس دلج ۸

 ()دوب وا دهع رد وا زا تدایز ")اهادوس ()دا رب ابی ۱ ناگداز زدازب

 جوف جوف َرگیدکی بفع رب و. ؛ دننشونی تارب نعاق 3 م و دندرکی
 2 نآ لاخ نوچ:ردرکت تمام و ۳ رق گید ۳ نااکزا

 زا هک دندوب نآ یضعب راجت تفرب تسد زا ناشیا راک و تفریذپ رییغتن ۷

 نیسرن تلاوح عضوی دوخ یضعب و دندوب هتفاین یرشع هنیشیپ تالاوخ *

 یرگید و نشن نتعم اه و دندوب هدرک مسن شات ()هک ۰ نا یعامج و

 هفارم ۴ یر زی نااق وکنم ناهج 2 کر اتم نوج هتفرگن تارب

 رب نالماعم هفیاط را ()یفای ماظتنا فاصنا و تل دعم دونع و تفرگ مارا

 یا هوجو ساهعلا چا 1 ساپ و وا تل دعع اجر نایم ن هراقما یی

 ؛دندیناسر وا كرابم عممب دوخ تلاح و دندما وا تمدخم )تسا تماعم ۰

 (۱) ءوجو )٩( یلن | هار تلوذ ناکرا و ترضخح هازک یاع دنج ره

 ار۵برفا چه و دنهدب هک تسهت بعد هاشداب هنازخ زا تلماعم نیا

 کلنا یور زا اما دشابن تمالم و .ضارتعا ۱۱ لاجم :نیرب
 داب | ددزک یارخ رک دیاب هد دات تسار تلود هک ام كم ز

 ریش دهدی اراک نالنط هک ء رگناهج اتم ۳-رن) یافت ۶

 ارنآ تمامت ات دومرف لاثم و درک طوسبم ناشیا تمام رب ترم حانج

 ۳ زا کنان 2نآ رب اید خ «نانزپ + ۱ ریتسدیا وز دیدم همت با 0)

 ؛ تسا هیور نامه و هربتو ناب و هقیرط نامهب یتعب تسا رهاظ مالک
 ۰ رد طقف (۲) ؛امداوس :حز ج ۲ «۰ د ٍب قااذک ()
 هطساوب هک ناخ كوک ناراد)وه و هداوناخ ینعی (0) « ناناگرازاب :ح ج ()

 «دنتشگ سوبح و دورطم و لوتنم بلغا دندوب تیشیدنا نآاق وکنم اب هک یردغ
 :هدوزفا دیدچ ٌطحم ب 0) « كن : خسن قاب «ًالصفنم ح ف اذک 0

 تلماعت ه هاشذاب هنازخ زا تلماعم نیا هوجو ساملا جا زا :ح )۰۰۰۰ :«یعمج
 و ثیتع نآ رب ینعی «كنا رب» ینع ارهاظ اجنیا «كنا ءار زا» ) + (8) تسا

 یواو اجنیا ۱ (۱۱) ۲ رد .طقف (۱۰) «تسا نش لامتسا یار نآ رب

 « دراد یدایز



 0 لا کما نا زا یزادوم رد

 و ناهنج هاشداپ نویاه تاد نساحم وا یرادون ید

 1-۳ .كلم ریرس رب وا رارقتسا ول دعب نااق

 وا لاعفا و قالخا مراکم زا یذبن باتک نیا ُهچابید رد نوچ
 هاشنا رد ۵ ههنش نآ لیضف و "تتا هنندفرب ریززقن )نلافحاا یقیکب وب

 هک تیاکع كي اردک ات اما هش لخاد وا كرابم سولج رکذ
 هک درک قتح و و مولعم ار مرا تا انجن ان دوری تابثا ینشد فن و داد

 نوچ «اّربم فست هل رای زا فو تب لا

 (۸ هتفرگ دزغ و قرش 7 ()یاهب و )درک هیامارگ
 ؛. هتنک رضاق نا رثکا (تفرگن 4)یدادعما )كم رد وا )نوچ ()و

 و نارسپ و (نانوناخ وا تلاح زا دعب 2 «یسرت 7 نادب و دوب

 1 (دیدج اطع) بقف رفت فالتخا عم 1 اذک و,«ح ف اذک 0)

 زآ رعهمش رد رج 4 لاجا لییس رب ناف ناهج هاشداپ یالخا مراکم رکذ

 ارناونع نیا * 3 ید یقنم زن 6 نآاف رکنم ناهج هاشذاب لدع و ذاد

 «رادسا-:حا .«رادفا:2۰۰(:1 ۰ «حارد طقف ()۰ ۰۰۱۰ ضایپ نودپ درادن
 : ((ریخآ. نیا رد دید, حضت) ب۰ د 1 ف انک ۵٩ ۰" : « راذتبا : ز

 طقف ۵۰-۸ ها (0) « ءاهداوس : ۳ « یاهدوس : ۳۹ «(اذک)یاها هافاوب

 ؛ یایق حیبصت 0 ۱ «یتساهن :ح.,« یسایق حیحمت () ( روت ح رد

 «دنژادن ارولو نیا 3 ب (): ۰ ۲ 4.۵: هیشاحصم عوچو () ۰ «نارب : ح
 شد رد ::هدوزفا «نوچ» ژا دهب ح ح (دیدج ط) ت رد طقف ۱0

 :ج « ییاشم :1 () ؛ كلم را :ح « کلم" زا : رج ۲ (۱۱-)۸)

 - ج :حاد « هتفرکی : ۲ )۲ (ینادیم : د. ۰« یوادتم

 ۰:۰ عماج) «دوب لامکی وا یاشداپ تأدم وه 

 « نوتاخ : خسن اپ 1 ق اذک (0)
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 ینیوج یادگناهج خیران زا موس دلج ۸

 قداض یتبغرب وا یعیعرب () کلیدزن و رود (),دیعب و بمیرف تک ضیاف
 )یفاسم هک ارنارکید )و دنیایی. ناما.وا ناب زا و دنیوجی اجتلا

 و ماش یزتتم و گنرف دالب زا و .دننکیم ین ناه دراد تدایز یدعب

 ایس یایاده و. نی دنیای نایچلیا و نالوسر مالسلا راد.
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 بم هم

 .« دنتسزفی و دنرو آی وا ترضح")رابرپ یایاطم و لوبخ زا

 ۱ واس و "زاباهرپش ۲ تراز دبمتسرف
 وات توت ۸) ناشتسین وا گنج اب وچ

 ۱ یکصد د_ندرگی زاب .")یابم کلاردا و جاوح ٩( یاضق اب و

 . راصتخا ردق نیرب اررکذ نيا ()دوشی هتشون یلصف نح یلع (۱0!ریلیره

 ۳ راصتقا نوزفا زور تلود یاد رب و تفر
 ۳ ء :

 ۲ یر رت تل هرهچ ب داب نوزفا تر و كلم اورسخ

 ۲۳۱دانب نوس.لاوز رادم, زا وب یبلود پانتفا کرم

 ه (۲) « درادن ار «كيدزن و رود» تاک ج 6و : دناهدوزفا ح . د )۱(

 ؛دنرادن ارواو نيا ِ قاب ح ف اذک () «كيزات و كرت و : هدوزنا
 میسر يکي. ..ييص

 ۳ هوالع یواو اجنیا.ح جا :۰ قانک. (0۵ ۰ .دوادن اردلچ لا دز
 نزا جد ب ( () راس تک رارپ : ۱۸9 . :, ؛ درادپ ازهلج لضا د
 جخسن ۰ 6 ز 1 ق الفتتم اذک" )۸( 3 9 )۳( « ناز :ح

 ::ج .« ءاصق اب :د. . « یاضم اپ :ح» «ز ف اذک (, ۱ «ناشتسین ءالصتم

 ۱۱ اد بت رادک ,(۱) 4 *اهفاب :ب .«دعاضتاب « یاضتقاب
 ۳ ۰ ۰ میس تم »۶

 رد : هدوزفا « (۷) ۱۰ ج ۲۸ صب عوجر - «برام : ۶ ای جو

 ۰ :ب ۲ 2 یف اذک ۱0-۱۲ «دنرادن ار«ار» ۰ د.ج ۲ ۱) ,

 ۳ دامتعا نا رب نآ رکذاو » چ «ک نایمتا نيا یاهو و (راصتخا نآ

 ۱ « ییاب راف سیهظ )۱٩( (۱)هادنرآدت هد « دی یم
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 ۸ نآاف وکنم سولج رکُذ
 ره رم

 صالخ و لذ زن وان یراک هانگ اِکره كلم هضرع رد و

 حضوم نیرد و ؛داد ناما نامز ءالب و یراوخ زا و دونرف "۱ قالطا

 اما تسا (۷تفایس نیا قاسم و زرط زا هن هچرگآ تایبا نیا تابثا
 11450 دانفا داريا دراد قوذ تفبثح و قوذ بابرا كيدزن

 یلذ نوبل یاد الا ی ادب انا نم

 برا نم یزرب ال َتکف ۰ مدا ینب نم یزب وفعلا
 رانید و مرد و ""دناب نت رب اهندرک و دنداهن ناج رب رس هک اهد اسب یا

 تاعر ایلنا 3ام فاز تسلص ی
 ۱۰ «ناّرپ نالوسر و دندش

 س و دنشخن رز هک یاهاش دنزومایپ ات

 هاشمارهب ")ام ناطلس زا ندیشخم ناج مسر
 | مهوض و 1 در تف ی

 لابررافم و افرافم دالبلا یلغپ

 * یورش دوشی رداص وا تاذ زا زورب زور رس مر قد 1 و
 تادجم دبا - یضوخ ددزگیم رهاظ هک ری لاعفا ن 8 ریرق رد و دوز

 هژذآ باسفا زا و رق اتنرد زا ما هزار ارت

 رنک ی اب لبقلا ودون و دش خار ندیتس عارف ناز
 ۹ میاش فارطا و راطفا رد وا فاصنا و لدغ هزاوآ نوچ و لیلد

 .حالصاب ب « ربظا هلعل .و « قالطا و و یر 8

 یقعب + هلعل () ۱ اینبار )1( « قالطا دیف زا و : دیدج

 « كلام :۰ د ج (۱) «دندنام : ج «دنام : حه «دنام : ۲ ()
  ۶ س تم تن سم تن

 سومسا ی اب : اپعلطم ةريصقف نه ی هنتمال )۸( « درادن حج ( نید : « د ج (0)

 « یرایسب : ح ز ه د ب ()) ٍ ,راوغ تاحغ جا

0 ]11 



 ینیوج یادگناهج خیرات زا موس دلج ۸۰

 رضاح (۷نانااسم ودرا رد رب هلضف هّلا ()مدی یدنجخما دوبح العلا
 رگرفب () هیطخ و درک ۱ را ٩( تماما ةاضقلا یضاق ٩و دندمآ

 ۴ نوچ و ٩( دینادرک جنوم و زرطم ) نینمولا ریما و ( 9 نیدیا ءافلخ

 ۱ (۲۱) ی رازگ هبعک رد هک یی رازه ود زا هک دیع ()عولص یادا زا

 ودرا رد ةاضقلا یفاق (* دندش خراف "تسرتلضاف ()یوبن ثیدح
 ۳ تو رد و ۰ دمآ

 داب نوم وت رب دع هبکوک عولط
 نو نایناهج رب وت علاط تسه هک

 تساکو رد فوسخ زا ردب وچ وت فلاخ

 نوزفا زور لاله نوچ وت ۳ ""كيل و ۱ ۲
 ترابشا وا یاعد تداعاب تارکب و تشک تیبرت و تیانع رظن روظتم

 3 عاونا و هرقن و رز زا شلاب یاهنودرگ یدیع فیرشت لیپس رب و تفر

 . دندش هرم اب نآزا قیالخ رثکا و دومرف تراشا هیامنارگ یاهماج
 «تسرامش یب و رایسب دابع رب وا لاون "زین دايعا ریغ رد دنچره

 قد یی سس سام تاک مت سا زا تک تا ت

 1 ««ودرا رد رب» یاجم) اب : دیدج حالصاب ب ۲( « مادا :ه (۱)

 3 ارواو نا 2۳  هاناافض ۵ ءیانالسم اب :ز. ناالم و: ج 0
 ؛حرد طتف (- ؛درک : دناهدوزفا ۰ 3 ٩( «۶رظا هلعل و « درادن

 : هدوزفا دیدج ظخ ب ۸" « درادن ح (۸-) ؛زیاخار حج 0۳0

 طخ) ب (۱۱) ؛ تاولص :ح  یمایق حیحصت (۱۰) « طقاس خسن قاب زا

 ارهلج نی ها « یک + هدو زفآ ج ۱۲) هک :دناهدوزفا د (دیدچ

 «دینادرگ و مجوم 9 زرطم» زا لبق ارلج نیا دیدج حالصاب 4 « درادن

 ۱ ؛.دچ + :دناهدوزفا د (دیدج طخ) ب (۱0) ۱5 ۱ ایم هرات

 ؛ تفر 3 0 )۱) « دنراد هوالع یواو اجنیا 3 1-1 )۱4) ؛ نوح و : هدوزفا

 « درادن ارلچ د « دی درج طخ ب رد طقف (۱۸)



 ۷۹ ناف وکنم سولج رکذ
 )۷: تبسنب و رانید هدزای (۱) هگرزب :, یّوتم یاتخ كلام رد 1 دومرف

 لّوعم ناسارخ رد و ؛نینج رهنلا ءاروام رد و (رانید كي ییضو
 ته اتناو ین هک و ماکح و ؛رانید كي یشیورد )ات و رانید هد

 یتح ضرعم رد !*لطاب و دننکن لطاب | ارقح و دنناتسن تور و دنیاغن
 ه كي زا دنناوخ ()روجوق ارن : هک یاپراهچ ارم زا و «دنهدن هولج

 06 کا و هبهدب رس كلي دشاب رس .دص اریسکیا یاب اه ی

 زا دشاب هنام هک سکره رب و ابک ره رد لاوما یاباقب و ؛دهدن مچه دناب
 ()یاهادوس هک ناقانرا و راجت و ۰( دنناتسن ناشیزا و ()دهدن ایاعر

 ات دومرف ناشیا نارسپ و وا نوناخ و ناخ كوک اب دندوب هدرک گرزب
 ۱۰ تدایز ارمالسا لها للم و فیاوط تمام زا و «)دنهدب : نام زا

 قح و رتلماش ناشیا قح رد تاقدص و تالص و دوب مارتحا و مارکا

 و نیسمخ (!)هنس رطف دیع رد كنا ینعم نیا 7 ؛رتگرزب ناشیا
 ۱۳ یدتقم نیدلا و لا لاج ةاضتلا یضاق (۲)اب یلعا ترضح رد هک هیامّتس

 ۶ تمض و راند هدزا :صقان طبقت اب روطنیم زن ۲ زا یف اذک 1-)

 (ات راتید هد :د /ات تبسنپ و رانید هد ارج. «اپ.تبنش و راید هدزنا : خ

 . :۲۱۳ ص مماج هلداعم هرقف - «رانید تسیپ ات رانید هد زا : دیدچ حالصاب ِب

 «(رانید كي یبضو ات تبسنب و (ذک) دنهدب رانید هدزاپ گرزب لّوقم

 «لبق هیشاح رد عماج هلداعم ترابعب عوجر « «دهدب» ینعی تسا فوذحم لعف (۲)

 ؛(ارعات ود) دنرادن حب «ات:درج ه«انو:۱ :«ز ۰ یف ادک 8
 « روعوف 2 ؛ روحوق 10۲ « درادن ارهلچ ح «ارلطاب و :ز هج ۲0

 ( اوج: رپ حالصاب ب 0 « روحف : ( وطن + ؛ روچبق :ز ج

 « درادن اد «دیهدن :حز ۰ جادپ ط ی اذک 11 ذصا زا ۶

 :۳۱4 عیاچ هلداعم 2 سا 0 :۱ «خن و

 « یاهعلماعم : ۰ او ج ؛ اهدوس 3 ار :ح و ق
 «دنرادن اردعب دادعا ه حس « ةنسلا نم : ح (8) ۱ 2 10

 ؛ «اب» ینعی طوقنم ریغآ م نآ ح رد طقف «اب» (۱۱)



 ییوج یاگناهج خیرات زا مّوس داج ۷۸

 ْنس هک یتعامج تفر ریرقن هک فانصا نیزا و «"رادمان ) نانیوت"

 ۲۳ را درم هنر 6و کار ذی هک هند
 كين هتنگن لخاد رامث نیرد و دندوبن دادع و هرمز نیزا ناشیا نوچ

 5 ۲ تمداو .دنتیک ری رب نفوفذتو دن دش (") رجضنم و ٩( یگییلد

 -منگ یظعاو ریکذت, رد (۷ریهظ كنانچ دندز شیر *

 دونشب " نا وچ دز شیر رد تسد . دوب رضاح شیر ۳ کدرم

 ۱ ماهن 5 چ () یک ود رد ۰ ماهن زرامش یرد دوخ ام ۲

 ۷هعخارم یونس درک دامن یمق لغش تعناض رته کكنا تهج و ۸

 ۳تیر و «ناسون و: ج « یاوت و یاس با دو هات ()

 قم .ترابت تکاکر و فلأت *وس - «درادن ارهلج ح  «درادن ار«نانبوت» ز
 «رادمان نانیوت ناتسرپ تب زا و :۳۱۳ مماج هلداعم هرفف « تسین یخ

 اخ

 تسا طقاس ج زا هرم نام دبوگ نیوت اناشبا هک» هلج (۲)

 دن دینشب : ز « ز ۰ ج (دیدج حالصاب) ب تی 3 ۸ نیش حج 6 1 ()

 :ح ؛ رجصنم ۲ و یا ادک )9 « لد گیت اد )(

 هلوعف تفل بک رد لاعفنا پاب زا راجضنا - «درادن د «رطضم : ج ؛ رجهنم

 ۳ «كنانچ» زا هلج یاجع ح 0 ؛ج رد طقف (۱) « دیسرن رظنب

 ( نیا: ح « ب ۸ « شیر خرس کدرم یظعاو سلجم رد كنانچ : اجنیا
 زا تسا یرصتخم یوننم زا (۱۰) « دوخ ناهج رد : ب « لاع ود رد : د ()

 | نآ زا لبق و «تسا نش پاج وا ناوید نخ ید هک .قایراف ریبظ

 هی عنارت قدف ادب و هم ۵. تک ی ناز رب لا

 هام هساهشیرپ دزنیا دشخ * هانگ . خ اردبفن هساهثیر
 )تم شر هاش ردنا دشاب * دبیما زور های شیر زاب

 موتسب نآ وچ > دز شیر رد تسد * دوب رضاح شیر و کرم

 7 راس مه رود سه ه ماهن راهف یرع دره اه تقک

 حالصاب ب خام یقیوس زح 6 ام انکروتم 4 و ق اذک ۱۱(

 یونس -- ؛ هنایلاس هعض اوم : ۳ منا « درادن ۳ 6 هضم یوس زدی

 رد هک داد یرارق و دومرف هعضاوم هنایلاس و یونس روطب ینی تسا دعب ام قلعتم

 2 یاتخ كلام

 ۲۳۳ ی ی ی ی ی

 ی ی و و ۱. ۱ ۱



 ۷۷ . . .نآاف وکنم سولج رکذ

 روجو ملظ راک نوچ و «()دنناتسن تدابز دروخ هچ یدرم هک تسا هش
 هتفوک رس تاضراوع تسد زا نیفاهد صیصختب و دوب نیسر نایب
 ()وزا هک یتنوم فصنب تاعافترا لوصحم هک ید نش لام یاب

 باحا و (؟ناقاترا زا عیضو و فیرش هک داد نامرف دوبن ناو دنتفرگی

 « سکره و (دبنک ورف (٩نزورب یاپ ناتسد ریز اب لغش و لمع
 144 بجاو و هجوتم ورب تلماعم هجو زا چا ناتو )٩( راسپ تا

 زا نااق و ناخ رگنچ کح زا هک یتعاج نوریب (دناسر اداب دوش
 هبیقا و راک تادایب نرابمالسا متیاط نا دنا تفاطم نون تا 9

 و تببامر ) دنن اوخیم )٩( نتیکرا ار اشیا هک یراصن زا و ؛رایخا ۱ ۰ ۱۰ ۹ ۹ ۹ ۳ ۳ ۰ ر 

 ی ۰ ۱۳ 6۱ تا# 3 ۱ ۱۱۱۹9
 ۱۰ یا ۲نیوت ارناشیا هک ( )ناشیشک ناتسرپ تب زا و 3 ) رابحا

 هوراتت رد یو را ۹ ؛ خسن سخ یف اذک (0) « دناتسن :ز ب (۱)

 « نفامد دارفا مهوتب تسا ناقهدب عجار درنم ریبخ رهاظ ت

 « درادن ی قاترا ۰ )1(

 ۱ ور و عن یخ ۵ ) «نوریب : ج .« نزور حب ()
 قایس زا هکنانچ «ندرک ورف نزورب یاپ» -«(«ورف» نودب) دننکن :ح «دنیوک

 وحن و نداد یتفت تیاهن دوخت و نتفرگ تخس دوخم ین دباش دوشیم طابنتسا ترابع
 ۱ می راوتلا عماج ین اضیا اذک و و و (دیدج حیصت) ب ی اذک (۱) « دشاب نآ ۱

 1 «.دنناسر : ه 3 ب 0 «درادن ج را «رایسب :ح ۲۱۲ ص ۱

 ۱ 1 ۲ یف اذک )۹( « تان وم : خسن یاب « تانوم 907 ۲ ین اذک ۸

 ۱ 2 ورات هر کا )نکرد هکر دا نوا
 ۱ دره عالب «۳هاظ سا یرامت یار ر ناف ترا ۱ ی و

 ٩ بانک را یوم )  ۸عج یفاانک ) ۰: :دوزنا ایا یواو 1
 ؛ درادن ارهلج د «رایخا و: «راحا نادوچ زا و :ح «راحا و : ب

 ۱ نیا (۱-۱۲ ۱) « درادن ارهلج د «ناثیثک و :ز « ناسس : )۱(

 ۱ ؛ تسا طقاس د زا تایلک

 ۱ - « درادن ح «نیئون :* .«نیوب :ج «نوت:1 «زاد ب یف اذک 0
 ۷ س ۱۰ ص ۱ جب عوجر نيوت ینعم یارب



 ینوج یادگناهج خیرات زا موس دلج ۳۹

 ()اهادوس و دندوب هداد اپغیلری دح زا شیب كيره ناخ )هل ویک زا دعب

 () یقاترا تیامحم عیضو و فیرش و ناور مع فارطاب نایچلیا و هدرک
 ۱۵۴ داد اعم ("هتسجن .ناتتس یز اب یوابش زا وب ۵ هتسعت لس

 هزیاپ و اغیلرب دراد قّعت ناتیدب هک یتیالو رد كي ره تعاج
 هک سکره ()نارسپ رگید و ناخ كوبک و نااف و ناخ گچ دهع زا ۰

 هک یراک رد ناگداز هءاشداپ نیزا دعب و )دهد زاب 0 دشاب هتشاد
 بان )لالدتسا و عالطتسا یب دشاب هتشاد ()تایالو مئاصب یلعت
 9 تای (رتگرزب نراپعلیا با )دنسیونن و دنهدن لاث» ترضح

 رهش و هید مچ رد و دنور د ای زایی )۱ یا غالوا رس .هدراهچ

 ررفم هک هفولع زا و »ِ ور دنشاب هتشادن یتحلصم (۱3) عقب انا رد هک ۰

 عوجر ؛اهداوس : خسل قاب «دیدج حیحصتب ب ب ق اذک () و 9

 9 ۱۰۲ قاتروا :» ب (۲) هاب رب هند ۷۹۵ یر ی ۷۱ نا

 یک یر ؛ تسا تراجت رد كيرش و ناگرزاب ینعب یاترا - «وا :خ « یتابرا

 تاتسد ریز اب یزایس زا و 1 ((0) ج یف اذک (به) ۱ ۱ ۱ جب

 ۳م ریز اب یرایسپ ناو :۰ .۰ هعنچ ناتست ریز. اب یرابسزا و: ب :  هتچ
 ۳ رب یار و:د :«هعبج ناتسم ریز ابتراب یرایبپ زا و:ز - «هبض

 و دشن مولعم کتک ترابع نیزا دوصقم - «درادن ارهلج نیا ح « هی. ناتبید

 یور زا دایز و ک نودب اّبیرقت ارعفاوم نیا هک (۲۱۰-۲۱۱ ص) خراوتلا عماج

 ؛تسا هتخادا لکی ار كیزات هلی نا وجنکآ خاسنسا یاهگناهج
 ؛دنشاب :  د 0 «ناگدازماش ینعی (0) « یک : دناهدوزفا 1

 ۶ تیام ) :«درادن د «دنهد زاب : ح ۵

 ۱۴ هدادبتلا حج بیتا هلعل و «نادیبا:: تا «د ج ۱ ف اذک ()

 نایلآ و : هدوزفا اجنبا ح «ذسیون و دهدن :ب (۱) « (اذک) تادیتسا

 5 «زء ج ب قف اذک (0) « اركرزب : ح (0) « دن ورب

 ۳ یا رب در «دنهدن : ح ؛ دست 5

 3 «دیرت :ب (۱)) ۲ نام ( نیعنب : ز « ؛ نییعتپ : ج ب

  درادن

 ۲1۳3تا و ی و و اب و و و ۱۱ ۹۹ 0۵6 ۰۵ ۳۳۳ ۱ ۱۳ ۷ 9 ۱۱۳۱۱۱ ۱ ٩

۰ 

۳ 

70 

 سا یی مک ی یک ایت نا سام وا یا و ام کت



 ۷ نآاق وکنم سولج رکذ ى

 ار)ثایالو ان درک تراثا و دومرف نییعن نازک تفر کو هک ناکاح

 تعجارم نانع دنوش غراف نازا نوچ ()و دنهب رارف اهام و دننک هرامش

 ناشیزا اركيره و «(۳تردابم ترضح ٌیدنب اب و دننادرگ فوطعم

 ۲ و )دور فادکتسا و ثحم یجاوب () ارهتشذگ لاوحا هک نآ نامرف
 ه رظن ایام باب ع را انع و ؛دوب دن اوتن )٩( یصفت 1 قیاضم زا ار ی

 فینخت باب رد و «نیازخ لاوما ریفوت رب هن تسایاعر لاوحا هیفرت رب
 یا وقب رف(۱:)يلنا تیقن نا دوم (" هک دومرف ()ینیلرب ایاعر (0 نم

 مظن و نایناهج روماب هک دوش مولعم اجنا زا و ()قاروا و ()جارذآ
 ۹ ناگداز هاشداب و ؛دراد انتعا )و ماتها تیاغ هجم ات ناشیا ماصم

 فا شه تم تا یخ یو یا

 «دنرادن ارولو نیا ج1 0) ( تیالو :حز ۲ «۰د جب ف اذک ()
 اذک )٩( ( 1 هرایث ٩ ص ۲ ج همدقم عوجر - «دنیاف : دناهدوزفا ز ج )۳

 ؛ (اذک) نیز هو ( دینک : د )8( « درادن ار«ار» ج ( خسن ٌتس یف

 ( ی نیم : د « یدعن :ح « یفقن :ز 4 یفنن : ؛ یصه 7۳ ۰ ج ق اذک 0

  غیلرب :خسن قاب «ح ف اذک « طفاس خسن قاب زا و ۱ رد طتف ()
 «حرد طنف «تسا تیم» ۸ كنانچ :خین قاب «ح ی اذک ٩(

 جرد رد تسا یتفل هک تسا كيرحتب جرد مچ اسایق جارذآ - «درادن ح (۱۱)

 زا تسا ترابع بلغا و دنسیون زیچ نآ رد ناوید باک هک یناروا ای هقرو ینعم نوکسب
 و جات و ناسل) دنچپ ه رد ای دنک هات و هتسوپ ۸۵ اب اراهنآ هک ذغاک هقرو دنچ

 و « دیسرن رظنب ینعم نیدب جد عیج رد جاردا هربتعم تب بک رد لو نیل
 ؛تسا 1 س +۰ ص و ۸ س ۱۶ص رد لیعتسم جاردآ ریغ اجنیا جاردآ نیا

 و -- «تذگ دهاوخ تیم : دناهدوزفا اجنیا ز « 3 ج ب ۱ «ح یف اذک (۷0)
 غيلرب نآ داوس هک تسنا فّدمم دوصتم ارماظ هچ دیاب .دیاب اطخ كش الب ی
 دهاوخ تبثم یاهگناهج رد کن. هن تسا ظونح نارد قارزاو داببا نازغ ره
 ترابع هگنآ رب هوالع هچ دن |دیپهیف روطن | ایزک :ز هه د ج ب۱ خاسن هکنانچ دش

 هچوچیپب غیلرب نيا داوس ینعم نيا رد تسا عرص «یاروا و جاردا نیازخ» باتک
 (ب ف اذک ۱-0۲۳ زا لبف هن یزا دم 6 تن رکذم یاگناهچ رد
 مس

 ج «یودرا رامتعا 1 ؛ و دراد مامتها (و داهتعا) و «و ذراد اسعا ۳

 : دناهدوزفا مود واو زا دعب ء د - «یودرا رد تشاد انتعا :زا" « *ودرا رابعا
۳ 

 ؛ نوچ : هدوزفا دیدج حیحصتب ب « زین



 ییوج یادگناهج خیرات زا مّوس دلج ۷

 . صوصخم ()یشیماغرویس عاوناب دندوب ناشیا فرط زا هک ()سکره
 ۱ اب 0 ها کا وا دو 0 هتک
 دوب نش تگارپ یاتلیروق هک امدعب دیعو و فوخ ()نراقم دوب دیعب

 هنس رفص ()متسیب رد هتفر شیوخ نطو اب یسکره ناگداز هاشداپ و
 و هیلزا تیانع نوچ و «) دیسر ترضح یدنبب هیامتس و نیسخ *
 (۱۱)ییعیاشم نه هام ن )و تسد وب وا نانع هتسوبد دا ()یمانک

 و ")نیتم میارذب ترضح صالخا یراد وه تعباتم و تلود یدنب
 (۱9یرسلا مولا دمت حابصلا دنع و دوب هتفای صاصتخا ("نییم لیاسو
 . ناردنزام و ناسارخ كلام کح و دش زاتم دصاقم كاردا و لاما حاجنب

 و ناجیبرذا و ناّراو رول و نامرک و سراف و قارع و ناتسودنه و ۳

 وا تمدخ رد كره و دابن وا فک رد بلح و لصوم و ناتسجرگ

 وا تیانع و باوصتسا قفو رب نایچکتیب و ارما و كولم زا 6۳ دندوب
 ةروکذالا ةتسلا نم ناضمر متسیب رد و (۱"تفای ینیماغرویس و دن دش صوصخم

 یزور دوب تنام یتحاصم هنوگ ره اریضعب تعامج نا زا و «دندش ناور

 تعامج (۷نآ اب و «دنتنگ اب لدشوخم وا بقعرب و دندناب سپ زا دنچ ٍ*

 « درادن ا,هلیج ز ار کف هو حج 3 اذک (۱)

 ؛دینادرک :۰ (1) «دراذنج  «ایتماهروس بر هایتان زاد 0

 ۰ د ین اذک (0) ( تسا دوجوم خسن عیبج رد «ار» نیا 63 « درادن ج

 :حز د ۹ « نوج : «هک» یاجم دیدج فن بع « دنرادنار کد حز ج۲

 ۱۳۳ ام بیم تسنا یخ هک سا یک هود
 « (ولو نودب) تیافک ::ح ب «ز ءد ج ف اذک (۱) «هدیسر : ح د ()

 حر هد یف اذک (۱) ؛دراد ج رد طقف واو نیا ۰ ؛تداعسب :۲
 زاد ق اذک (۱۲) و ۲ ۳ یصب عوجر « تقباسم جا (« تعداسم تن

 ( نیم :ه ج زاد ی اذک 0 ( نیم : ب ( نببم : ( نیم : ۰ ج
 تجسم نیس

 ((۴۰۴:۱ رصم عبط) نیملا باب لّوا ف لانمالا عیجم رظنا ٩9( نیم : حبا
۱ 

 ما : حز ه دب )۱۳0 « درادن 6 دنتفاب :ز هج ۱۱ (؛ دوب : 1 (9)



 ۷ نااف وکتم سولج رکذ

 نوجچ رانک زا سماخ ملقا یادتبا زا تسا قرش دالب 1 ؛ دومزف نییعت

 مظعم بحاص رب "تسلوا ملقا هک ()یاحخ ()یاهنا ات (۱هیوما
 رقم قباسرارق رب لب دوعسم وا قدص فلخ و ()جاولی دونم

 دا هک (!۱)جاول (1:)و وی (۱)بتجاعب :تینا ۷ )یابخ فرط ما ؛دومرف

 « كرابم سولج زا شیپ و ("1دوب تینادرگ نورقم یراد اوه یتحاولب اهیگدنب

 و نتخ و روغیا دالب و )رارتا و ناتسکرت و رهنلا ءاروام ما و 9و

 رذح و مب زب هک كب دوعسمب ۳رهناغرف و مزراوخ و (دنج و رغشاک
 نید رطخ و فوخ یلعا ترضح ()تعیاشم و صالخا ببس و دوب نما

 ۸1440 لوصو نوچ و ؛تشگ ریطخ و ذفان هطرو نآ زا و ناک ما ةبقاع ات

 ۰ و دینادرگ زاب رتشیپ ارناشیا دوب یاتلیروف زا شیپ ترضح ناشیا

 ؛ تسا زا تزابع هک نوحیج : دیدج حالصاب ب « خسل تنم هق 9

 « ینانح :ح ی اذک (0) « یادتبا ات :ح « خس سوق اذک ()

 ۳ ج ق ازک (بسا) « ییاح ج « یلاچ 1 « ییاچ اف

 «(انک) تسمالقا هک :ج «تسا ملقا نآ هک :د  «تسیبیفا هک :۲ .«تسییلف
 او اد ب یفانک 00. ۰۱+ و هیفاع عوجر ٩( ۰  دراع ارتافک ی

 : 2 4ز ه ب ین اذک- 0) «دنرادن ارهلمج ج ۲ «جاولب :۰  «حاوط :ح

 « دنرادن ار هلبج ۳ ؛ اذک) كلي دوم دوعسم :ح « («كي» نودب) دوعسم

 «دنرادت ارج ۰ ج ۲۰ «اطخ :د:۰« یابخ :ح .«ز ب یفاذک

 طقاس ۲ زا للکپ 6-۱۰ ًهلچ ۵ «تسا طقاس ج زا ْلکی 0-1 ٌهلچ 0)
 « دنرادن ه د هوا « حاولپ : ۱ زا

 « رارنا :ب () ؛ درادن ارهلچ « « دینادرگ ؛ز « نینادرگ : ب ۱ (0)

 سمخ یف اذک ۸0) « دنح 1 « دیح « دنح :با(٩۱) « رارا ح

 یاجم ۷:4 تسا برطضم ترابع ید ود رها رب وا «دنراش ارعارق به وب

 را

 « تباسه 1 « تقباسم :زج ۶ فن اه اف 6 تیعتاستتخ :ح را ۳ ازک (۱۷)

 نارادفرط زا و ندوب یک هعیش زا و شاوخ اوه و تعباتم ینع تعیاشم - « درادن د

 «.ٌعمنا ندوب زی

 ؛ دوش هلاقب دناب قیاس رطس رد ياد اب دشاب «تسا» دپ اب «ار» ن



 ینیوج یادگناهج خیرات زا موس دلج ۷
 عن لا ()یالبتب () ترک دو ()یاکلاس و (7)یزنم زا )یاتخ

 ربتعم نانیون و دومرف ضیونت تسزاتم ()اهد و گریز و اکذ و لتعب
 وا دندوب هجننشن بناج نا رد هک ارما تمام و نییعت وا تمدخ رد

 وکالوه ردارب رگیدب ارنرغ دالب و ؛دومرف وا ح تسار و پچ تسد

 #) فورعم تیم و تیام و طایتحا و و راقو و تایثب هک لوغا

 ۱ دک هم ندا و نیم کل ناامید ینتوومتم و
 تکرح هیاهتس و نیس هی (۱) لوالا یدامج طساوا رد )برپا

 ؛دیک ادتبا حالم راک زا ات درک

 ور و زور ()تشگ ناور هک وت رماب

 . نوچ یوس هک مور ز و مور قوس یهک نیچ ز

 ارهبتک و نراگنح و ناّاح لاجر یاسا ریرحت و لاوما ریرقن تهج و

 0 ۱۲ مفاد () ؛اطخ :د یخ :ح « یاح ::۱)

 ۴ ۰ ق اذک ۰« درادن د یایف «یریما : ج ؛ یربم : ح ب

 ادا بل ؛ز یناکنلس : ح هلن ۶ هویت یاب :ج

 و ی اذک: 00  دراد ارواو نیا ح «درادن د .«(۱۱ذک)

 توکلت 22) س و بوکم :ح «توکم : ج ب «توکش :۱ ۰ (توکنت  توکش)
 ۶ «یالت «ج ف اذک 0) ؛ درادن د زا « (تبت و

 :۱ 0 ((اذک) اکالش :ز ؛«الس : ح نفس ها بم اش

 :ح «زا۱ ی اذک ۵) فرصت ؛ دنرادن « د «امذ
 کد نودب) اقو : ب ؛اقویدک : ج ( اقوپدک : ۶ «اقوتدک : د «اقویدک

 ؛اقوبوتک : توانتب اهربغ و ۱۹۲ ۰۱۷۸ ۱۷۰ ۰۱۹۱ ۱۳۸ ص رمرتاک عبط عماج

 :ز جا ؛د ین اذک (۱۰) "افت وا هنوک و کو ؛اقوبک و

 و خابط و زا یک یچرواب - «(اذگ) یجرو :۰ ۰« یرواب : حب ؛ یجرواب

 «عبسلا خشلا عیبج ف اذک (۷) «مقررط وت هداب سوماق) تسا رالاستاوخ

 (هاکلا : دیدج حالصاب ب «دنرادن د ج () « یلولا :رماّظلا

 « درادن ارتیی نیا ح < داب و هد ۳ ی اذک (۱۲)



۳۳ 

 ۷ِا نآاف وکم سولج رکذ

 ناگداز ءاشداپ نوچ و «مینم وا تحاس وب تگ عیفر وا (لحم و رادقم
 مون و كل ماصم طبضب یور .دش تیانک ی ناشیا تامهع و دنتشگ زاب

 تو و ؛دروآ ن نادسنم جم و نایدعتم رجز و دساف حالصا و تر

 (8) ینالتسا 9 یرایقاب  یامض نالضتسا وا هناهاشداپ تبه

 دوب هدرک رایتخا لزه رب ارذج وا لقع لاک فوطعم ایاعر نون هیقرت و
 و لدع تضافا )٩( یرایح و ۲) لیابح و هدرک مادم سرش یادا كرت و

 یصاقاب رکاسع ادتبا تر ارناشیا یاهد ()ی تار )بنا نایک

 ٩ تایالو و له دالب ؛ دومرف دزمان و برع رایدب برغ و قرش

 «تاعص :ح «باعصا :ج( لییس : هدوزفا ۱ )  .لاجم:۱ 0)
 «نایغاب :د «ناعا :۱ ۰ هیناتح :اننم «ابز ج ی اذک 0۵ ؛ درادن ۰

 ءتنالسا : ۱ :۰ قاذک ۵ « درادن ح « نایغاط 2 « نایغاب 1۳5

 «تراذتسا :ج *تادعما :زد 4 تیالتسا ین « بالن: ؛ الف ٩
 ج ف اذک 00 « (رارکتلاب) 5 تافر :ج (تافر : د ؛ تافر 1۹ )10(

 اذک ۸) «نایعاب :۱ . « نایغاب :3 ب «نایعاب :حز هجوم هاب
 « درادن ج « لیابحم :ح «لءابحم « لیابحم نو « لی ۳

 یا 2 ۶ نا هد تا وب تار نوا ۲

 ماد» یسراف ریبعت هجرت تار و یو هن هتل و . ها :ج ( تأتح :

 6 یی نا تار نوت راک «تسا ههناه ۶

 (تاتج :ح «.پانج :ج تایم نا

 تیام :ح : ناص :د هیات ۱ هات نوش دف وا

 تسا هدوب یتسب حتفلا وبا تیپ نیاپ ابوگ ریبعت نیرد فّنص رظن -- « ناب :ج
 :(۲۵۹: ۱ ییی)

 ٌبح الب بولقلا تابخ تابعم * یجعیا و یأرلا وذ داطمبال كلذک

 یردق اروا ترابع هدر لیعب تاّبح تام رد فثصم هک یربخأت و مدقت لو
 ؛ تسا هنخاس .كيرات



 ییوج یانگناهج خیرات زا موس دلج ۷

 نیتاوخ و دومرف ودرا كي ()نآاق یاهناخ و اهودرا زا اركيره لوغا
 یاهرکشل و ارما زا ناموت كي دحرد و ۶ یشیماغرویس ناشیدب ار اهودرا 5

 ۱۳ تنص و دوش ۲)كيبن نآ لاثاب راگز هک هباغارک یاهیده و () وا

 ا دنزادناب تماقا یاصع انا هک .دومرف ()تروب یبعم اركيره. ء دیاخ

 3 و زازعاب اروکالوه ارق ناشیزا دعب )و ؛ دنزارفا رب ماقم مابخ و
 ۰ ینازرا ودب دوب هتفرگ شمع هک وا دج هاگیاج و دینادرگ زاب مامن مارکا

 دسر "یاتلا عضوب نوچ دون تعجارم ینارماک و تطبفب و تشاد

 ۱۳ ی رغ ما ر یاد ادای 4 ام ماک

 3 شیوخ هنوخ وزرا تشک ز ز هدوردن : شیوخ هشوت تبل لعل زا هتفایان

 ِ و تلزام بسح رب ار تل ارها و رد انیون و ۳ هاشداپ رگید و

 . . .دینادرک زاب دوب دناوت نآ یضتقم راوگرزب تّمه كنانچ تبتر ()ردق
 ۱ ۱ ()تیاتحما هلع تا ارکس نا و ۶ ما ناگ یذْلاب | اف |وداعف

 13 ۲ ۶ دغنسم هک دونرف نادنچ لاوما زا و درک )ناخرت ار )کلشک و ۴

 زا - «(اذک)لنم :د «خسن ٌتس یف اذک () «نآاق یانکوا ینعی (۱)

 دوغ لو فک تض ینعج ارگ <ندف « < دیو رب نانج ترابع قایس

 (تص :۱  «تنص : ۰ لب ی انک « دشاب دیاب ینعم نیدب هییش و
 (یعم تروب" و )1( « دنرادن ارهلیج ح د « فیعض : ج

 « دنرادب :ح « دنزادسیپ ؛ز اد خ ۳ و نوکم ره اذک> (0)

 ب دید )0 « درادن ارهلمج ج ؛درادن ارواو نیا ۱ 40
 ؛ دو : :ح «تزدق : ۳ )۸( « درادن ز الا :ج « ءالا : ۲  یالا

 قاغالا رظنا «كللا دبع نی نامیلس اهم حدی حابز نب بثصنل تاییا نم 0

 3 یدزرنلا هجرت ق ناکلخ نبا.و ۴+۲ ص ةبتق نبال ءارعشلا تاقبط و« ۱

 : انکم تبیلا لصا
 یذّلاب اونا اوجاعق

 با 4 1۳۹  اذک (۱۰)

 وف ؛«خسن یخ ق ناحرت

 مس م و هر

 ۱ ی تام شا اوتکم زار * دلها تا
 ادک ۱ کل :ز 0 «كک :ج
 ۳ اخرب :ح ۳



 7 نآاف وکبم سولج رکذ

 كيدزن امر اب )هداون .نیدج سک كي بلص زا هک دنک )یی

 غراف تایهه زا 2 نوباه رطاخ نوچ هلمجما ن ۰ .دییاب هنرگخ

 مصم تعجارم و فارصنا تیزع ارناگداز هاشداپ تعامج و یک

 ()دنمرهب و ظوظح ترم و رب نونف و تمزکم و عانطصا انا ِ

 ۰ دعب نوچ و « دنسرخ و صوصخم رگید یونب هح یلع كيره و دندش

 تاب تمدخ زا ")روا و ۳ لغو ٩هکرب تقرام تم و تفاسم
 تالص و تامارک عاونا (و دینادرک زاب (0ارناشیا ادتباب ()دوب رتشیب
 تهج و « درک قیاضت نآ نآ حرش زا ریرقن قاطن هک تاّربم بیلاسا و

 دنتسرف ناشن ورسخ هاش كيدزنب ناهج هاشداپ ترضح زا كنانچ وتاب
 " شیوخ روخ رد رون روخ و داتسرف ناشیا تبحاصم رد فحن و یادم
 بس رب باشوخ یایرد و در ایا ۳ تارایس ۲ )بک اوک رب

 (٩۱)یللم و لا )۰. ناغدق و (ناط ی صاّوغ و (۱۱)یرتخم تمه

 هداوم :ز  «هداوب :ح ««د ج ب1 ین ذ اذک (0) ( تبس + ()

 زا دعب یواو ز .ج ۱ -- «اکرپ ۰ کرد ب ۵ « دنمرپب : ح ج ()

 :1 (۱) « لوغا :حز هد «چ بآ شا اذک () «دنراد هوالع رب

 2 ( رومناخ 11 ( رومتاعت : ۰ < رومتاغت (اب) روعیاخت ی ؛ روعیاس

 «دندوب :۲ زاد ج (دیدج حالصاب) ب یف اذک ۷ «روعناغت : ج  «روماخ

 دعب نوج و» : ۲۰۷ عماچ « روا : خسن یاب ۰ یف اذک ۸ «دنرادن ح

 زاب ارناشیا رتشیپ د وب رتشبپ وتاب تم دخ زا روعتاقوت و یاکرپ تقرافم تا و تفاسم

 ۹9 « خسن تی ی اذک (1) ؛ «تشاد یازرا هزادنا يب تالص عاونا و دینادرک

 مماج ٌصن وه ابک «تشاد ینازرا» ینعی تسا فوذحم هفوطعم هلبج لعف -,«هک
 7 رام ۰ ص ۲ ج همدقب زین و «لبق هیشاحم دبک عوجر « خیراوتلا

 ؛هجب یف اذک (۱۱) ( درادن د «بکاوم :ج۱ ۰ جو »ین ذ اذک (۱۰)

 ج۱ یف اذک 0 (درادن د < قرخم : زا ؛ قرتعم 1 ( فرعم :ح

 ز ج «خسن سج ین اذک (0) « یامدق :ح «ناقدع :ب «نافدق :ز د

 « دنرادن ار«لوغا كلم»

 ۱۱۷ ی 0 و رک

۳۳ 



۳ 0 

۷" ۹ 

۰ 

 یشیوج یادگناهج خرات زا مّوس دلج 1۸

 (۲)وداد ناشیدب و نیشک رب ۳( شیک ز زا یریت ۱ نو لس و ۱)هتخومآ

 نینادک ددعود دتنین جایتحا قّوف تدایزب ارنا ۱ راسکنا هک تسمولعم

 نایامزا روز نآ عطق و رسک زا ()هد و راهچ ات تفایس نیرب و تسا
 تیاعر قیرط هک مادام تسا نیه نارسپ کح هک دومرف (۱دناهش زجاع

 ۲ كم زا و دننام ناما رد ثداوح لیاوغ زا دنراد كولسم رگیده پناج «

 ۲ گاو ۲ دناب نيا نیا فالخ و دوش رسیم یرادروخ رب و مت

 هانب مع هاشوا مرح نام 0 و 0 اب ۱ و ی

 و یا وب رم را ی ی سا اب نا سی زی سس ام

 تعیرش رد و رو" تّوتف و تّورم بهذم رد دهی دصف و یدوب

 زا و «یتنگن کم ناشیا لاصبتسا ()یدرهش روظح تفْأر و تقنش ۲
 تسیب زا دنا تمث و كلم معن رد 6 هزج ()غورا دالوا ۰ دل)وت
 هک دیانی بانتجا و درک ی نیزا تدایز ۱دشاب هتشذگ رازه

 رو :یاجتو تفلابع ار تاملک نیا روح هک دیابن تیاکح نیا ناکدنناوخ ؟

 ات یی تا یا تب کا اب ارت رس یا تی اس سارا و بی اه سا نیش نیش که سا ین و یک شد دن کا ام

 کت و () « درادن :ح یوم :ج « هتخوم |یم : .. 3 (۱)

 ارهاظ دروم نیرد راسکنا )٩( « درادن ۳1 « داد : )۳0 « درادت ز

 «د ج1 یف ذ اذک (9 « دعب رطس رد, هکنانج "ت تسا هر » باوص و تساوپس

 ۱ :ه ج (۱) « درادن ز 1 « هدراهچ : جم

 1 ۲ دصتس بیرق و تسا ییدق لیخ تیاکح نی :دراد و

 1 رکذ رد ۲ لاس ثداوح رد « تسا هدرک رک 0 ۱ یربط ناخ زیگنچ زا لبق

  عد و هلو نم رضح نم و ابییح [بلهلا اعدف» :دیوگ ةرنص یا نب بلهلا تافو
 ۱ ةقرفتم اعرساک مکنورتفا لاق ال اولاق ةعمتجم اهبرساک مکنورتا لاف و تمزخن ماهسب

 1 و ۸۲ س۲ هاسلسم یربط ٌخیرات) « «ةعامجا اذکهف نلاقرم عن اولاق

 1 - 4۱۲ هرامش دیق ص ۱ جب عوجر ؛ یدندرمش :خسن قاب ۲ ی انک ۵

 ِ دالوا :ز ج ب۲ د یف اذک () « دراد هوالع «یدریش» زا دعب یواو ۹

 3 - «دنشاب : ح (۱۰) « دالوا : ح « غورا و 1 ؛« غورا ۲

 ۳ :ح هزاد ین اذک ۷ درادت ار هلهف اوج : دنا هدوزف 2 هد پ

 1 «دنرادن ارهک دیابن» ج۲ و دیاین رواب ار :« (دیدج حالصاب) ب «ک ذیابپ



 ۷ نااف وکنم سولج رکذ

 نتسسگ زا لیپ رگیدکی ترهاظب 6 زر و زاوا ")نوچ !)دنوش بلاغ
 « دنام ورف و دیا زجاع نآ

 دلسگب لاز روز زا دوب اسکی نوچ هعثر

 (رز لاز نتسگ زا دیا زجاع دش (")انود نوچ
 *(جرف دیما هک یئابطرو (و كلام زا ترهاظم و تقفاوم تاکربب و
 و تناها رظنب سکره و (0دنبای صالخ دشاب هتفریذپ عاطفنا نآ زا

 یکم 3 منا و هفرم ن نخ نایم رد و تسیرگن دناوتن ,ناشیرد لالذا

 و ؛دنام دودسم ناشیزا یداعا کت هجو و (٩دننارذگ راگزور کم و

 زا ()تفیتحم تمرح رد یناگدنز هزور كي نینچ تمه بحاص كيدزنب
 ۰ فای نهی درذگ/تلاقم ات ان 9 كي

 606 راغ دیگ اتم نیر ابر هود قم لر از را و رک ید ۳و
 ایاقب و دنتفْرگ یرثکا ناهج زا بجوم ۱)نیرب وا غورا و ناخ ُرکچ

 یادستبا رد )یزور «دننکی لوبق جارخ و لام و دننزی یا م

 ۱+ لب كلی و (۱) یسدادم دنپب و نیا ارنازنم وا جورخ و" ۱

 « (دندرگ ح) درک ؛ دوش و 1 حد (دیدج حالصاب) :ب ین اذک (۱)

 « درادن ارهلج لصا ج « نوچ و :حد ب۱ ره یف اذک () ۱ « درادن ج

 :ییزادب ارز یا حاد 1۱ ات ره
 «(دنبای هخ) :دناب : ؛ درادن ز « حرف : خسن قاب رفت ی اذک (۱

 «دنارذک : چ با «دینارذک : ح هد اذک () « دیای : این اب

 ؛ هب : هدورفا ز «رتبب : هدوزفا ۲ ())  (اذک) دنادرک کیم: ک

 شادشلا ییال تاییا ةلمج نم (۱۱) ؛دنرادن ار«هک» نیا د ۱ ())
 ۱۱ ج فاغالا و ؛۱۱۷ ص ا ج ةسامحا حرش رظنا ؛ مت ینب صوص نم نیتجعلاب

 « (عبطلا ق عفو فیحصت وهو نیتلمها اب ساتسنلا وبآ هیف و) 1 ص

 ؛ یزور و :ز د ب )۱۹۳( « نیدب :خسن قاب 1 انک (۱۷)
 و ه ۷) ؛ درادن ار«نیا» ۱ (۱۵ شا میج ین انک 0٩

 ؛ دادیم :ج « تسا هدادیم ,

 ۳م دو ۸ و ی ۹ حد ارس یو ۱ ۵ اف دا یا کم یک اه رو رم خر 4 و ی

 ۱ و ی ی و یی یا ی

 تب طرح اس ی



 ینیوج یادگناهج خیرات زا موس دلج ۹3
 تسرّزفم لقع هپیدبب ینعم نیا و تسا ارتشا ۱ ارمها فی اوط تماع نبرد

 ارثیذح نیا ٌظنل رهاظ رب را و نا كابتشا و ج ازتما محر ٌهلص هک

 ۹و "ةعاس ترور ۲ میلجا ءاچ ۱ّذ تیا تب دننک ارجا

 طیف فیداجا و تسا تایا 5 خیار نت قاب ید

 ۱ ادم الکل امری نچ دم را دز مالک یفاوم ۰

 ار زا (۲) یلن| لّوا دوب دناوت هجو ود زا )یو تلص هطساوب رع

 فالخا و ؟)بانعا و "دوش نکم لسانت و دلاوت نادب هک لات و جاودزا
 ۶ دنیا دوجم ق و زا نرق دعب انرق و ناعب (0 نع انطب یقدص

 ادنررف ()لبنت زا دادجا 4 روهض ءارعصب مک هناخ نابغ زا

 درم ةايح زا ضرغ و . دنام راگدای راگزور یور رب ناردپ ۱۱) انم 5

 ضینتسم و میاش ناهج فارطا رد هک تسوکین مسا و تیص ()۱رلفاع

 مثل ( فلج هک مرک فلخ ره و دناع دا و قاب زا دعب و دوش

 و "تقفاوم مود و «دوب فالسا ةوبح وا دوجو فالخ ی "۱دشابن

 بناجا و دعابا اب تاساوم و )تقداصم و براقا و ریاشع اب تالاوم ۶

 یوق نانشد دنچ رب (۲)دنشاب فیعض دل وا عیب ین زواعع هک 0

 ٌتس یف اذک (۲) دنرادن ار«محر» خسن"یفاب «حرلا :ح «ز یق اذک ()

 الت یأرب دوب رتبب ۳ دوبن هک نیا الصا ۱ رگا و بن «یک نآ :ح « خسن

 ۱ سد باند ِ ۳ ؛ دوشب ۱ () « ترابع

 :۱۲ «لبقت :۰ ج (ل :ز ۱ ( دعب : خن قاب ج1 یف اذک ٩
 نم

 ینع و اموصخ تسا هاب اب هبشت یتعب هر د طب :ح ب «لس

 «(یزد و ناسل) ًاموع تسا ندزک دیلفت و ندرک ادتقا و ندوک یسآت قلطم

 هک حصانم و ؛ارهاظ تسا فیحصت نآ و" «حصانع :خین رياس «ح یف اذک 0

 ؛دیسرن رظنب هربتعم تغل بنک رد دشاب دیاب یبیم ردصم ةحصنم اب حمَم عج امایق
 ؛فلح : ۲ ؛ فلخ :؛ز ج ب «۰ یف انک  ثیس : هدوزفا 1

 «تسا طقاس ج 1 زا هلج نیا ۱۱-۱ «ح رد طقف (۰) « درادن د
۱۳ 

 « درادن ج « دشاب 1 ؛ خسن سخ ین اذک (۶) 1 ؛ تنواعم :۰ د ج۱ (۱1)

 شنی تا زن را اه توت و سست اس یک او نا حب دن فسا

 ساق جز را سس ی ی ۳ تب لس دز اچ هم ها یی نوش



 و نآاف وکنم سولج کد

 فاعم رکشل زا وا نوتاخ ٌتح یاضق.ببس ارهجاوخ (و ؛(!دنورب (!یزفم
 تسا مروقارق برقب هک ("یاکنلوس دح رد (وا تماقا عضوم و دومرف

 یاس ف ربع و مک ةجابید ررط یا لاعتلا انه ولت «نییعن
 مال لو

 وز ۵
 (0هج و هل ارم نخ م اتو سوفلا لک نغدوآ

 ةلص و ()مکماحرا اولص تسلاد ینعم نیرب یوبن راب رد ظفل و
 ۸ هک درادن صاصتخاتما كيب تراشا نيا و «)رنعلا ف دیرت حل

 ۳۹۳ شب ۱۲۷ یرودصا هحااق تینا فریات و دا
 فوم : ات 4 رد ۲۳۷ 4 نا[ ص4 لب ۳۹۱ص

 « خوییسپ ۱ اس اف ص رد و « هفوبنسب :۲۸ ص رد و

 هنوزم ۱۳ ف اک ۱۳ ۱ اهر جاری 4و

 دوصتم ) یوم در یا :ج (یرتم زا 4 یوم : ب

 ناگدافهاش زا هه هک اتو و زفان و نوماریس 9. دومزف نلاف کن هکر تا اط
 لب هطقن كيب هه هن و ۵ اب هن قرفتم یو دنورب یزنم هفلتخ تابالوب دندوب نیفلاخم

 هیحانب اقوبنسب و « نیون ناغج هاره وقان و « دورب لوغا یالبق تبحاصم رد نوماریس

 ف اذک ٩ ؛ دنرادن ژرواو نیا نا جنب ۱۳6 ۰۱2۰ عزم بو زا کف
 «تسا طاغ ارماظ نا و دناهدوزفا «ک» كي اجنیا رد هه سیراپ هعبس خسن ِك

 یعم تسا مورقارق كيدزن هک هکنلس دودح رد وا تروی و» :۲۰۱ ص عماج
 ؛ یاهو ۱و ۲ گی و «اکیلس : ج "۲ ف اذک 0۵ ؛ «دینادرگ

 (بیط :ج «بیط :ح «تسا یسایق حیعمت "نالو (" ۰ «راکلوس :ح ز ب
 "ح رد طقف مراهچ عارصم نیا ۷ یاد ها

 ق و تسا یسایق حیحصت «َضلْحا» و « طقاس ٌرئید خسن عیج زا و یا دوجوم

 ادو یارپ .تسا تفص .حیصت تک ضرف رب منا نصلخا هلج و « صاخ : لصالا

 :ح ه دج ؛ز ب۱ قف اذک 0 « تماس: یا تسا فوذحم دیاع.و

 رب ری لا عماجا زا هکنانج تسا ٌغنح ع ثبدح ود ۳رهاظ )1 « راب ررد

 مس

 « دب ایم
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 ییوج یاتگناهج خیرات زا موس دلج 1

 نادر یانگ و نادرم )ان الم و 2 زایما م یر هو

 ۱ ۳ر و خو ات )و اطخ ال ق راطخ الا دلالج < و دا رااب

 تصو زا ارقرع و دنیوشب راطخا تدباکم و ثاساقما "٩ قرعب رازوا

 هنیا ره دنک شنا «دنک اّربم و هزنم تیانج تصقنم و ۲ تنابخ

 بذشم و بدّوم یفشم ناشیوخ بیذهتب هک دنزرف ره و هرز رابع یفاص «
 9 تی و برج ننزیتس ره یب راگرور بیدأت تلما ددرگن

 اهژاهیلا زا لیلا هبفآ م هل ای شدزب نم

 ۴ لرغا )الف یباصم رق)نومارس ات درمزق ینامدقم نیرب

 تابالو بناوجم ءرگید بناحم (")اقوبنسی و «نیون (۳افج (")اب (وقان

 و هتماقا یا كاذ هان هیفام و ةيانکلا و «ازجالا ٌدلا و متفلاب «اتفلا )
 هردص (1) و )۲( « (ناسل) یا

 :ایلطم-ناهتا هررمشم خدیصف نما یا اتیرهلا لیخ ِف نوه 3

 ار رادب اینذلا خم ام * راج قیربلا ف مینا رکح
 زد با یف اذک ؛دش روکذم ۰ ص ا ج رد تیصق نيا تایی یضمب و

 نآ طبض و خر ینعم - « مر و خو: ح « تو حر : ۰ اب

 کری هلداعم هنیرقب هدوب نا ام درگز نبرد ی

 ؛ قرعت زا « قره : «ح « ب ق اذک 69 « تسا نمای تغل رد

 « تیانج 7 ۱ :ج ؛ ز با 1 قانک 0 « فبرعن : ؛ قبرعت 1

 ۱۳ تا «ج ب ق اذک )۳ یا :ح + تیبا دو

 نه :دراد تی نیا یا ۸ یاس تاج :ح « تنابج 1۹

 3 اذک (٩ «(ناولبلا -) ناولللا هبدا (ناوبالا -) ناولالا هبذوی و

 ۰ اذک (۱۰) 4 نومآ شک ؛ نوماربس : ح و

 ح ۱ قف انک ۱ 1 «البوف : « یالبق :ج 1

 ِ 3 وقان زا دعب هقطا واو كي ج۲ - « وتاب زج « وقاب :د ( وعات ۳

 . اذک (۱0) « درادن 7 <ز هد ق اذک (۲) «دنراد

 ۱ عماج اه ۶ 2 «یافیم :ج < و ؛ امح : 2 ب (اقج : د ۲ قق

 3 هک تسا نبون ناغج اغج نامه قیون افج نيآ - « (نابون) ناغچ : ۲۰ص دروم نی رد

  لیبق زا ارهاظ اجنیا رد ناغج نون فذح و «تسا روکذم ۱1 روم ۱ ص ۱ ج رد
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 ی ی ات تیز تاج تی ی تی نت اش و رم ین اس ی تلتتت

 نا
 سر سس

 فرتم تعیعت )لو و تعلص دز و )ندرت
 تلود ناوج هاشداپ تزیرس (0اقن و تریس نسخ (*نوچ "رود و

 () ترثع تلاقاب رم یسق تیارق بناج ِ اضتفا نانچ

 ۸1420 هاچ و شح هاگب ار( اف تکلم 0 ا و دناد ضرف نیع

 ۱ ون مزک تّسد رد
 اهباصن مت لاملا ةوکَر لک « ناب هم هاجما ةوکَر دا و

 ونع لیذ و ی اشیا رس رب راویاه تفأر و ترم « »ج

 « دیناشوپ كيره "تاوفه و تر رب نوا و

 (۱9)تتحما یخ نم مولا نسترن و ۰ رمهیلع میقلا دشحا نلمحم ۷9

 ۱۰ دومرف لاثم ی در ان كن کم بیذعت هچ وب هی فتو هار زا و

 یردب 0 ۰ خر هم ) دنهن بارتغا هار رد یاپ یدنچکی ات

 ترف خو آه ۳9 ۱9 ص ا ج لانمالا عیجب دیک عوجر ()

 «ز ۰ 3 ج ف اذک 0 :«ترابع زد ینالتخا گدنا اب دکن کا نوهضخ فنپ
 نومضع نیاب بیرق هلج ربدقت اجنیا ٩( ناف :۱ (۲ «  دوب :ح ب۲

 یمامت یارب نا یجن ای «دندش رادیب تلفغ باوخ زا» اب «دندش .هاگ ۲ دوخ یالفخ»

 ؛ تسین یزیچ نینچ اجنبا رد خسن را كيچيه رد یو ؛ تسا مزال ترابع ینعم

 2 «ز ۰ ج ف اذک )1( «نوچو : ح جبا زد ق اذک ()

 ؛ تربشع :ج ب ؛ترشع : ۱ ۷) « ءاقب :د ب . « یاقب :۲ < یا

 یادثتساب خسن -«۱5۸ ص ۲ ج ملا باب یف لادمالا عیج رظنا (۸ «ترع :ح

 یاجم ۲ «خسن سخخ ینااذک )٩( ؛دنراد هوالع حجس اف زا دعب «هک» كي ز

 :ح ب «مناح :۱ 0 «ار«قحف هن ارواو ه درادن ج . «قح : هاو
 ۵۰. « بلا هلعل و ۲ توفه +3 بن حج ی اذک (۱۱) ؛ حانح

 یزی ربّتلل هایم حرش رظنا ؛یدنکلا منَقِهلل تایبا نم 0) ؛ درادن
 «لّوالا عارصلا یف لیخب ناکم لیمحا اهیف و ۱۰۰-۰۱۰۱ ص ؟ج

 « نیما فرح ین یطویسلل نیفصاا عماجماپ ی عوجر ؛ فورعم ثیدح ۱1(

 ؛ داهب : ح ؛ دیبا زا د ج ف اذک (۵



 ییوج یانگناهج خیرات زا موس دلج ۱17

 «تشگ مان لونم نیرب ۵ زی وا راک «ٌصاوخ زا
 دش زین وک ()تنگ ناهج هنعطب . ددش ژچان و درشب دنچ ید

 ِ ره اهشرک رد و «دوش مولعم ")وا رکذ زا لاح نيا یکنوکچ و تیفیک و
 ۳ ۳ ندروا و هتفر اوزنا جنک رد و دندوب نام ناناتف 3 زی

 ۴ دنداتسرف )و سیپ یاهرکشاب نا اب | ار ")یچ وغرای ()یالاب تشاد ییوطت *

 جاگنک تبرد هک سکره و دننک ناشیا یارظن و هابشا صخت و ثحم ات
 رقص دنداجرف یاخخا بنام کید یریمارو (نتسناسرب اسایپ یدبا هدوب

 ایه زا هک دوب كيدزن هک اهنتف )نوچ و «دوب.دومان :تحلصم نیمهج

 و تساب رطاخ یی زا ایا و دون خو «ناهج زآ ۳ش
 ۳ تانسا میفتو شیدنا دی ناجلعم میلعتب هک روکذم , ناگداز هاشداب ۰

 ۳3 مل اهرح كرضب مل تا ر راتلا لک ءوسلا سیلج لقم و 3

 * دناپیم نیا لیم 0) ی «تفگ كلف ننخ : د (۱)

 وا دصق دعب دنیونب یاککیچلیا صوصخ رد (لیضف ینعی) یرکذ هتشاد دصق فتصم

 3 1 ۳ ۳ جهرم جا رد + روس رق رک تسا تمایت لونب هر زا

 ۱ «* یفاذک 0 ۰ .درادن ارهلج لصا 3 «(هکد) ی :دناهدوزفا ح ب 60
  «الاب : ۲۰۵ عماج « درادنا ز « (اذک) ناقدوق :د هال :ج ب ؛ یالار :

 . :ب «یجوغراب :ج «یجوفرب :ز ۰ «یحوفرا :ح «یجوعراب :۱ 00
 ۲ (وس :حر ب هونی:۲ ۰« یناذک 0 ۰ «(ذک):یرف 5  «یجوفرا

 ۳ ولس تسرد «نوچ» نیا باوج « فلت ءوس 0 ؛ونشی :ج  «وسپ :د

 رد دعب رطس شش رد «ملا تثآر و تجرم حانج» دراد لاتحا « تسیچ تی
 , تربرس "اقن و تربس ندح نوچ» باوج ۸ و «نوچ» نیا باوج ۵ دحا و نآ

 او: هزب۱ قانک ۸ «دشاب < تلوح ناوج هاشداپ ۳ ۰ سص وات

 13 ۱ « اذک) یار ناف : زی مینا امهلعل و « رارش

 ۳ بج تسین مولعم «ناکداز هاشدای» نیا ربخ - « درادن ارولو نیا د (۰)

 «ناملعبم :ب ناملعتم : حد ج ۱ ۰۰ ق اذک (۱) ین رها تزاو

 « نادسفم :ز



 "۱ نآاق وکنم سولج رکذ
 رضاح ارج رد ارقیالخ فانصا و (دنرب غیلاب شیب اب اروا ات دش نامرف

 زامن زا دصب هعج زور رد و مانصالا ةدبع و مالسا لما زا ""دندروا

 رگید یراب ( هک خف نیدب نانایلسم و دندرک ملست هینابزب نامدرم روضحم

 «دندیناسر مدقتب (٩نادزب رکش (٩دنتفای هزات یتوبح یزاتب

 « ()پشقلا اهداّربا ف ضزالا بت و « هل ءامسلا باوبا عفت جتف

 نااق وکنم یزاغ هاشداپ باوت و اعد دیزم بجوم باتع و ازج نيا و

 و «) تسا نش روطسم توق یدیا رکذ زد لاح نیا عابشاب و ؛دانک

 ناهج هاشداب ترضح زا دوب قارعب )تقو نیرد ٩( یاکیچلبا

 ۱: اب اثآ زا و تفر 1وثاب تسدخ و ثثگ ناور ۱۱7 یچروف ۱ناقدغ
 *)سیغدابب و تساخرب نبرج دن دیسر قارعب نوچ )وا نتفرکب نارکون

 یمج اب دندرب وتاب ترضح و دنتفرگب اروا ۱)سیغداب رد نایچلیا دما

 « دنورپ ۳ ۷ تییتا هلمل و « دندرب حج دون دف و اذک (۱)

 لصا ح «درادن ارک» ج (0) «دنروآ :* «خسن تس یف اذک 0
 ؛درادن ارهلیج لصا ح «دنراد هوالع یواو اجنیا ج ۱ )٩( «درادن ارهلج

 نم مامث بال ۱ ؛درادن ارهلیج لصا ح «درادن ۲ ۰ دزیا :۰ 9

 یا فسا * ایل ةنروع هحتف رکذ و هئاب مصتعلا حدم یف ةروپثم ةديصق

 « امداّربا ناکم (هیاوثآ مامت یا نا وید یف و «بتکَلا نمر اینا

 ۲-۲۹ ص لّوا دلجم دبک عوجر )٩( ۰ «توف :۱ «خین تس یف اذک 0

 «٩ یناکخلا 7 ؛ (نتم لثم) یاتکییلپ | :*۳۹۷ عماج -- 4۲ و ۱ دلجم عوجر «

 « یابکچ لیا : د , «یاتجلبا :۱ «یاتکتچلا :« یاکولا :ب «یاتکعلبا :ز

 1 ین اذک (۱) « هک : دناهدوزفا ایا ز ج ب ۱ ) « نایجلیا : ج
 ؛ز ه ین اذک (۲) « ناغدق : ج « نافدف : ب « نافدق : حز هد

 « اذک) لغوا :ج ؛ یجرف ح یر و « یجروف تب 7

 عوجر « نا وحت اب «دش قاوز» یفعب تینا ردتم لعف ۱) ( وتاب :۱ (۲۷)

 < سفداب :ح « شیغدابب زد )۱۰( ( 1 ددع 1 ض ۲ هم دقب
 مسن

 ؛ سفدان :ح ؛ شیغداپ :ز د (۱۱)
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 تب و ناکرشم رورس هک () توق یدیا غیلاب شیب رد و داد ینشت

 یرارف و تسدوب یفاوم نافلاخ )یتعاج اب تفلاخم رد دوب ناتسرپ

 ارغ زور رد عماج دم رد ارناناباسم تعاج ات هدزک رّرفم و هداهب

 مالظب مالسا رون و ٩( دینک نهاشم اریش من حبص ات .دنیام ()ادوس یی

 رشحم زور رد هک دنهد هقرفت نانچ ارناشیا تیعمج و ()دنناشوپ رنک «
 ها رون اوفطب نا نودیرب ")دوش رم و ٍنکم ناشیا حج دین کم

 نید هزبعم تورفاگلا در و روت مي می نا الا ها یی و میهاونا
 هک شقن یدجحا تعیزش روت و () دینادرک ادیپ ارفععم رس یدمح

 شام (۱۰) رپ فطر كنانج ناشیا نایم زا یالغ ()و ,ادیوه ینالظ

 ارهانگ نآ و دش ()قاقیا !رناشیا و, دروآ مالسا دوب فقاو ناشیا ۲
 ده یتعاج اب. ارت بش یدیا هک امدعب و دینادرگ تسرد نراقف رب

 دند رم (1۳) مازتلا اراهنخ نا و دنتشاد ورا و .دندروا زا راشیزا

۳ 

 "حب ۱ یفاذک 2 ۰ «تعاچ ؛ج () «تق یدیا :حه ()

 9 با ی انک ۵) ءارغءد. « ار :ز و ج «(دیدشت نودب)

 ییسا:د «داوس یش:ج «ادوس نیش :ز  (اذک) ادوس یا :ح. «ادوس و ادلی

 بش ارناشیا زور یفعی دنیامنب هایس یش نشور زور رد ارناناماسم یتعی - «(اذک)

 حبص رد» (۶) ۲۶-۲۵ ص ۱ چب دینک عوجر «دنشکب ارناثیا یتعی .دننک

 لاعتسا عفوم هج رد لو شا هدوب یصوصتم حالطصا ارهاظ «ندرک ههاشم ریش من

 :ح ۱ 0 4٩ س ٩ ص ۱ جب زین دیک عوجر « دشن مولعم تسرد تسا تشیم

  درعن 1 « دونشن :ج حراود ب 1 اذک (0 « دناشوی

 ینعع ایوک دشاب یصوصخم ریبعت ای یلم دیاب زین «ندزک اذیپ ارتفصم رسد )
 «دنرادن ارواو نيا ۰ ج 0) 6 ناد او او راوی شام شل رویا

 فقاو ناشبا دیاکم نطاب و رهاظ و تاّیئج ما رب ینعی (۱۰) «وظا هلعل و

 ؛ج ۲ ین [ضاو انک (۷) رجب و رجع ین ناسللا رظنا « دوب

 و ما یتعب (غانیا) قاقیا - . هملک نیا یا ضای + «قاتا :حزاد ب
 :« ب (۱7) ؛ («ندع» یسرافب کرت سوماق و سرلوف) تسا زامغ و نیچ
 «مازلا :«د () ۰. ۰ «تق یدی



 ۹ نااف وکنم سولج رکذ

 هنتف_نیآارس ۳ ناشپا نارسپ تارا و قران

 تن دندروآ زارفا و . دینشاد اهوغراب اک مد تا هدوب ناشیزا

 (٩نوتاخ "یافت وا نوناخ و )وسیپ و «دندرک ههاشم شیوخ لعف

 نروچ ربتعم نایچکتیب و ارما زا یسمج و ؛دندیسر رد زین ()یروب و

 «:هن»نانبون زا ناشیا ریغ و یجابا و )یچروف (۳نابوس و یچکتبب (۱ناریم
 تماقب دندوب ارما می «دندومرف ناشبا ثح ناخ روضح رد ناموت
 و « دنداتسرف وناب ترضح ارا")یروب و ()وسیپ و )دندرک تلحر

 / دومرف و ()وسیپ روضح رد درک وغرای وکالوه ارف ارنوناخ ()یثاقن
 _ِك تنفاد :لد .رد هک ارمدق هنیک و دندرک مرن وا یازجا و اضعا دگاب

 سد ی هد ۵ ) «خسّنلا عیج یف اذک ()

 ؛ یساع ؛ ح ۶ ییمامت یا ۱ ) «ونشی + ج نوت ز ک

 جه جا ۰۰۴۳س ۴۲ص و۲ سه شب :عوجمر یا :ز « یا
 جرات ۵ « یرون :ج ( یروم : حز پ ۰ ۱ ین اذک (0) « دنرادن

 «ناربم (ای) ناریم :ح و هاب تف الط ۷۵ ؛۱ س ٩۱ صب عوجر

 نیا مان دروم نبرد 2ٌراوتلا عم اچ 5 بت 4 « نارم :ز « نآربب : ج

 نیس نیس...

 -- « نایوس : د ج «.نایوس :ز ب ۱ 2 یف اذک () « عفاین ارصا

 هدوزفا اجنیا ح )۸( « عفاین یراوتلا عماج رد دروم نیرد زین ار صخت نیا مان

 « تساهدوب گید یریما,مان.دبال هک «يياتنکس و (اب) ییاکم و :تسا
 ؛یجایا:ب «یتاپا:« «یجانا:۱ «یابا:ز «(یجابا) ج ین اذک ٩

 (متفای دروم نبرد یراوتلا عماج رد رب ار صخت نیا مان - « درادن د

 یدلاخ خو ارگ داش هک قاک ی داتهوب نیو .دکرپ رپازهپ اف ور
 تفه و داتفه دننارذگب تای رغم رب دیتخادنا ی او نانج هطرو ردو دنتشادیم

 :ح ب ( وسنپ و (۱۱) ؛ (۲۹۷ ص عماج) «دندیناسر سای ار تمام دن دوب رفن

 4 ۵ ۱ ش اذک (۱۲) ؛ وست 1 ( ونشل ج ؛ وسپ 2 ( وسیپ : ۳۹ ؟ وساب 1

 تصمیم سم تبسم سرم "یصم میس یخ

 ۶ یماعب هدیه ۱) وبا : ب (۱۱) ؛ یروت : د « یروب : جز ج پ

 ۳ سم تم تم )9

 ؛ ۴ هیشاحم عوجر - « یافت :ز « یئاغفط : ج 4 یناعت : حج « یناغت : ۰ ٍد

 ییین# يا...

 ؛ درادن (ویشی : ج ؛وس : ح ب ۱ و و

 نت ی

 سه 7 جسم سا مش
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 دندوب وا اب هک ارما تعاج و .[)دنداتسرف] رگید نارسپ و ()نوماریس
 ناشیا ریغ و ()نوساغرا ۲٩ یاتکیچلیا رسپ 3 (*) یچروق ()یاقبروق نوچ

 ناور دندوب هتفر ("ناشیا لاثما هک هار نارب ۸ دنتشاد وغرای ارتمامت

 هتخاس بجاح 0:) دنشتاد یلسدب وا 7 مح دیسرب زین ۲۷ یافت: ) هندش

 رد ةدح یلع وا لاوحا رس و ()ةیاتس و نیسمجخ هنس ناضمر رد دش

 ۳ زین نیئاخ شیخ ناشیزا .دب و ۱۳تا خ تب یرکذ
 ۵ دنداتسرف (۱)ییب یودراب م )ماقادق (*)نوماریس ردام اب ()اروا

 ما زا (0) ِ ۱ 0 ف اذک ()

 ؛یادعن ؛ز «  یادخت « یأتعب :ج « قیام :ح و « (یاقبروق

 فلاح ٌلکب دنراد کی یتیه ۱ ریغ جخسن مان دوشیم هظحالم هکنانج و - ؛ انعب :د

 عماج رد «یاصس ای یاس تثیم رد دنا قفتم هه ابیرفت و یاقبروق ینعی ۲ هخسن
 « درادن مچه (ارصخت نیا مان نیرب انب و) ارترابع نیا هلداعم هرفف ۲۰۲-۲۰۲ ص

 :۲ «یاکیجلا :ب - ۰۳ و ۱ دلجم عوجر 00 + ييريف ۰ )
 ؛ایبکیا : د «یاتکیچلنا :«  «یاتکجلبا : ز - «یناکعلنا :ح «یاکیعللا

 3 ۳۳م ۳ ی

 ح « نوساغزا 3 « نوساعرا : تب ی ۲ 1 اذک )0 « یاتخلپا

 ؛نآ :ب .«4 ف اذک 0 مورد . یا و هم راز ا نآ

 « دش : خسن یفاب ؛دتتفاد : ۰ 4 ی طج ق اذک ۵ « وآ : خسن قاب

 ۰ : 4 یماعسح :ح سافت جم « یاقریخ 0 و

 یف اذک ۰) « یاتنج :5 «  یاهح : ج 0 « یافنج
 تر نيم

  دادعا ه (۱۱) « دنمشاد :ز « دتشناد :ح « رزیساد : «ه.د ج ب

۱ ۱ 
 ؛ تشب تبثم ح ع لیصف عج رد هرضاح خسن رد یاقنیج رکذ هج دیامن افو

 یر ..ييرت

 حرز « شهاع 1 ۸6« توتاخ» نودب - شیاغ لغوا :ج) ه ج ف اذک (۱0)

 - ی اذک (۱9) 2 ی یو ج1۵ « شناغ :د شاه :ب « شعاق

 . ق اذک ۱ ناو « نومرس :ز «نومارس :ح هدج با "
 سس

 < درادن :د  «جادق ۰ هی 9 «خاقادق :ز ولو : حج

 کس : ح ب 1 ۰۰ (کی >) یپ :ز» «ج ی اذک ۷

 « داتسرف :۱ (۸) تسا وه یبوقرس دوصقم - ؛ درادن

 رس تنی ی نسیم یا کیش اب سس می سد نا نقل نیت ضسمم سپ اقا سا سس سا نا سای شا
 برتر یا و یک یاس گو سم سی یاقر ناو س ایام هزار صف را ای یک تا ناو فک
 یر و اد یر و ۳ ی ح
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 وود گیل و.دندوم اهواکنا یقامم یدب تگ بلا ناشیا لاو رب بو

 ون دنتفگ زاب روف رب دنتخادربپ ماغبپ زا نوچ "!نایچلیا « دندرهش

 نیزا و «دننفگ ن ناور زین ")یشاغط و (*) وسیپ و ")کروب (دنداتسیا هن

 _س مادکره ۳ "خیل و (۸) لییا دودح (0زا هک ()تعاج

 و (")دنکی ناور ۲ )حالس یب رتگرزب یارما اب دیسر ی ()یاتوکنرب

 و (۱9 دکیا هتخاس زاک دید تحلصم بسح رب. ارناشیا یاباقب

 (۱) یيدزن اب اروا .دیسر ترضحم ( هجوخ هک لّوا «هتخادرپ

 را نوتاخ و وکم وضب شیپ اریکبت ناو ۵ تک :فپ طد ذج اف ۲
 دناهدوب یچلبا رفن نیدنچ دوشیم مولعم « دنکیم ریبعت «نایچلیا» ظنلب اجنیا و دنداتسرف
 ین بوکم وه اذک (۲) «تسا هدوب ناشیا سیئر ارهاظ یجکتیب ناکرت هک

 می ین صم

 « دنرادن ح ج « یروت : د « یروب :ز ب ۱ : یف اذک (0) « هنیعب ۱

 ؛درادب رس ..(روسی:+د . ؛ونس جز ب , وبچ 1 و و

 «درادن ج  «یاشعط : ب  «یاقط :د  «یساعط:ح۱ «ز ۰ یفاذک ٩

 تعاج ینعی () ۳ رطم ۰1 صب عوجر « تسا یثاقت رگید یالما یثافط -
 ؛لیفا د ج ب۱ ز هو : اذک (۸) (رد حاد ج0 ( نینلاخع

 رد 0 والا :ب «غیلالا :حز هد ج «علاق:۱00 . «لما:ح
 "دیوم یلکب : دراد یاهثتساپ) مسن عیه ۳ نع رد ۱ س + ص

 .«طقاس خین قاب زا و تسا رد طفف هلج ن : (۱۱ت 4 تسا ۰۱: فست

 یاد گیس :ج - ۰ 9 ج9۳ صب عوجر « باب دارّطا 1# گكوکشم حیحصت ۱۰)

 :ج ) یک و با فکر ) ۱ «دنرادن ارهلبج لصا خسن قاپ

 یانوگنرب «دک ی» لعاف -- درادن ارهلمج لصا د .: دتنکی :ح «دندرکی
 لعف هی دق خسن بلغا دوشیم ههاشم هکنانچ لو تسا یضام لعف م اقم بسانه و « تسا

 ءز ۱ ین اذک (0) «یسا هیضام لاع تیاکح رپ کا جن
 ینعب (۱۶) ؛ دیک یر :ح ره :ج ۳ ؛ دننک یم

 دن دیسریم یاترکنرب رکشلب هک رتگرزب یارما و ناگدازهاش زا نیلاخ تعاج زا فر

 اف وکتم یودرا هناور حالس یب ارناشیا دوخ و تشادیم ذوخ ام ارناشیا هجلسا یو

 هربغ و بیذعت و سبح و لتق زا دیدتحلصم بسح رب ارناشیا یایاقب و دونیم
 :ح«ج «زبا ی اذک ٩۷ ۰ :هحاوح : ۲9 ( تخاس ی ارناشراک
 ؛ كيدزنب ات :د « كيدزنپ

۳ 
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 و ۳ وکنم :وسیپ کلیدزنب نیت ٩۳( اگر او یقر ۷ يريب هوم

 ۱۳ ۱ داف فیا جا ناو و ارنا و و | نوتاخ هک ()یش
 . دندوب هتفگ شیوخ لعف ()ماد یاپ هک () تعاج 1 لاوحا م زا

 ۲ جرم ۱ تسدوبنیتنوم اوت نآ تم ندا اب را هک
 ا و فان و ینارت و دوب دناوت هچ زا ایم بیا کرد ها نیدنچ ه

 ۲ ]جا ب تسدوبن سر هشپ دنا ۳ ۱

 ۳ دسر نیعم لازب و لاتق عضوم ۱۳ ورق تاب تکرس
 و هصسح موس

 ۲ هاشداب تبیه دن دینشب 0 ار نفس نوچ ۲ )رذعا دقف رذنا 4

 ی. ييينت رييص ...ييي

 اکروب دارم ۳« یروب :د ؛ یروت :ج « یرو : جز ب ۱ و يا

 ؛ ۱۱۳-۲۱۱ ص عماج و ۱ ج تسربغب عوجر «تسا یاتفچ نب ناکیتام نب

 3 ناحمرت حد ج۲ 3 اذک (۲) یو یعلا تمسب ینعب )1

 3 ۳ «وکتم وسب 1 ۳4 ق ازک )1( + ناکلمرت ز «ناگموت ست

 .  عوجر « تسا یاتنج ۱۳۰ جا او «وکنم ونشب :ج  «وکم وسین ۱ «یکنموس

 ۱ ِ « یشاقط :ج ( یثاه 1 ار و ین اذک () ۰ دیشب ۲۷ صب

 3 ؛ با لا ۳9 « فبا غلوآ : ۳ یو اذک (1) « یباعب :ح « یاغت

 1 ۰ و تسا یاتنج یودرا اج هه فيا غلا زا دارم - « فنا غلا :ح فا :ب

 . خس عیج زا ۷ «بلطم نیا رد تسا رص زین هیف نجن ام نام دوخ

 ۴ و ناکدازهاش تعاج ینعی ۸ «نال تراع خوضو یار قو تسا ظفاب
 . «مادبا :ح «جب ۱ یناذک 0 « دادوب هش فیقوت هک نینلاخ یا 2

 ِ ۱ هر ۲ صب دیک عوجر بس 6 لاماپ ۷ مزظ ماب 1 « ماد تسب یاب :

 ۲ ین اذک ۰-۱ کد یاجب) 5 سا :ز «دنرادن ار«ک» ج۱(

 ۴ او « تسا هدوب یتقفاوم مون نآ اب تلخ نیر ایاش را 2 كس

 3 یتفاوم | رموق ن نآ تفلاخم امش اب رگا :د « تسا نام زا رت سیلس و رت نشور تاچردب

 ۱ بیاغ عج لاعتسا یارب رکید یدماش اش ریه رد ینعی ۲) سا هو
 1 ؛ ۱ هیفاح ۰0 ص و ۰۱۶ ٌهيثاح ۲ صب دیک عوجر «بطاخم عج یاجم

 3 ِِ دیتا تم نم دق وا دنیا نم را ام لثملا لصا ۷)

1 ح نیملا باب یف لاثمالا ِ
 ِ ار «ار» ز ۰ ۳ ج ۶) « رذن یف ناسللا و۱۳۰ ص

 « دنرادن
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 (۱) هچاوخ ۳ هک یجکتی () نومالیش نو ۲۱ دننابنر م دقت تعراسم

 تساوخ و دوفن یانیلا تدایز وا نخ دش غراف تلاسر یادا زا دوب

 هک هجاوخ نوئاخ كي ؛دناسر یوب شوزکم و ددنوپ یدصف اروا هک

 نیا شیپ رتشبب تنطف و لقعب و دوب رتورف رگید نیناوخ زا هبنرپ
 یدهع چه و تسا تلاسر یادا لوسر رب تنگ و دما زاب هشیدنا
 تمدخ زا هک دسر هچ نادب ات دنابناسرن ضّرعن رنایغای لوسر

 ی ی یاب ات کیا را دمت نو رچلیا نآاق یکتم

 نآ نض رد ()و تسب ناون تروص ("نهو و ناصقن هچ دوخ كلم

 دیا جوم رد هنتف یاهایر ۳ نآ هطساب و مقک تلرت ناپس دسانم تکرح

 ۰ تسد زا راک نوچ و 9 بپتلم اهالب هریا و ددرک برطضم ناهج و

 تسدخت ردپ لحت و تسافا نااق وکنم دهدن هیاف ینایثپ و تمادن دورب
 ؛دوب دیاب ناعذین و هایم ددرگ رداص چربب وا نامرف و تفر دیاب وا

 تبقاع تم 3 درک هشیدنا (0 یناعم نیرد دوب رای تخم نوچ هجا

 اضر عمم اروا ییصل ()دیشیدنا زاب اراک ماجنا رس تشاتف و القا

 )نوتاخ و وا و تشاد بجاو مارکا و زازعا ار"نومالیش و دون افصا
 و  دنتفگ نایوپ ترضح و دندمآ تکرحن رد دندوب هک اجنا زا كيره

 ذوب نهسا و اله ارف شیوخ (۱5) یاق 1 تمدخ رد هک لوغا () یکم

 «لرف هما مجرد« دیار دزد دما +. ؟دفاتر ۶ ۱
 «لیوقارس + ح 14 نومالم :ز بف ۸4 نومالیس.۵ 1۳ 4

 «خسن ٌتس ق اذک « ناف وکنم ب بناج زا دوب هچاوخ دزنب یچلیا یی 7
 و ِ ؛ دنزادن ۰ ( نقد ۶ 1( ی 4

 ما می دک) « نومآریس :۱ . و حج پا ۵
 یر ی یکم حب « نونلظم حیحصت ۱۱) ۱ « هیلا فاضم نودب ۱

 یکت دارم کابل دی او رک ح «یکب ۶:۰ ۰ یکی: نوک
 تمالع هک «لوغا» ظفل 9 لی )۹ ض عماج) تسا یاتغج نب هبی یجوم نب

 «یانآ : حر د (۱۲) ۰ ؛درادن ارهیف نام هلداعم هرقف عماج رد «تسوا یگدازهاش

۰ 

 7م اس رس سی ی

 ته ی ی را کل

 ورم ویو جانور



 ۱ ینیوج یاتگناهج خیرات زا مّوس دلج تك
 ۳ هبنک هکرت (0رارنا راکب است.وا و تسا ()غیلایف ذح رد هک ددنویپ
 ناموت ود اب داتسرف ""دوهج و ( زیترف دح ارنیون (0 هکی یتالصوت

 نسرن زونه لوغا )هجاوخ ")وا رسپ و ")شیاغ لوغا ""نوچ و «ادرم
 رگا كن | ماغیپ (۲۲ دنتفر نایچلیا رسب و ردام زا كيره كيدزنب دندوب

 ۲و بسا هدوبن تکراشم تعاح ّ اب هشیدنا و و ۰ 0

2 

 ِِ باغ تردایم ترضح بناجم هک دوب ده اوخ 3 نی 0 121110

 « یلاف :ب « قیلایف : د یيلاص :ح یلاف ۲ ۰ یف ین اذک (0)

 ۲۳ هرارا:ب راروا:ح «رارتو ۰ زاد 1 ین انک ( غیا
 39 : ۲۰۱ ص عماج ؛دنرادن د ج کن : حب ز 5 و فال « رازنا

 «دنرادن د ج (رفرف : ح (رقرم :ب ۱ (ریقرق : یف اذک ۵ که

 عماج «دنرادن 3 ج ؛ ویزا و (ح یفا اذک (۶)

 9 تیالو ود تنویجم 6و زیقرق» ( کیو ۵ نو شفق ۲ ص هسشولب عبط

 . كي و تسا مظع هناخ دور توبج؟ ک و تسا تکلم كي ودرم و هتسویپ مم دنا

 دورب تهج كي و هکنلس هناخ دورب ی دراد ناتسلوغم تیالوب نآ فرط

 ِ ۱۳ نرو رس تیالو دودحم دنبوگ یم ناروم هوتکنا | روآ 3 ر هناخ

 3 ارصکو تسا رایسب اهه.د و اهرهش تیالو نيا رد و هتسشنیم نایان ماوق هک یناهموک و
 ۲ «دنشاب هتفاد رگید مان هچرکا دشابیم لانیا بقل ارناشیا ناهاشداپ 1 ایسب ناتیشن
 ۱ جد یادگناهجع زین دیک عوجر ((۱-۱13 1۸ ص ۱ج ی

 لصا د ج  «دنرادن زا رک «ح ب ین اذک ٩( ی

 انک (۸) « دنرادن جد « نوچ 9 حق اذک (0 « دنرادن ارج

 لوغا :ز د « شقأح لوعا : ب ی شعاع لوغا : | « ه یف

 ارهلج لصا 9 رس) ح رد طقف هوا رنپه 1( « درادن ج 4.یشقاغ

 3 « و : دناهدوزفا ز 0 ج ۷ « درادن ؛ هحاوخ : ح (۱) ( درادن

 1 4 هن :دناهدوزفا 9 (دبدچ حیحصتب) ب0 «دنرادن ار«ناشیا اب» ۳ ۳

 3 ین اذنک (۱۵) ( دن زادن ارواو نیا 0 3 ۱۳ (۱4) تا موفیفم یعم زا نا و

 1 «دیئاغ» یاحم «دنیاف» لاعتسا - «دیتامنب ز (دیئاغ حج « دساغ 2 « جد ب

 « دراد



 نی نآاق وکنم سولج رکذ
 تسمم

 باریس دورملا دزولا نشر را مدرف روخشبآ (ارد و دش ناور
 ۱ ۵سرن زونه )و دندوب گید عضاوم رد هک یضعب نوچ و « تل

 هشن غراف و یا ناشیا )٩( تدکم تدیقع و ثبخ ّرش زا * اهرطاخ

 هرهز اب ناکرت و روالد ناناوج زا زکشل ناموت هد اب ارنیون ("یانوکنرب
 (٩غیلاب شیب نایم هک ۲" كاروب و "یافتوم و ()قاط غلا دم رگج و
 لوغا (۳)ناروننو (۱)کرنب هکر ان زا ات ۸۳ دندتسرف تا مروقار و

 بلا هلس و دراقت او یا ۵ زا: «خسن ٌتس قف اذک ()
 «بسنا هل و ؛ و : دناهدوزفا ح اذک (0)
 يتاحملا طخم مود واو) تدکم و تدیتع ثبخ و رش زا : ب ج۲ ف اذک ۵

 سجر و تدکم و ثبخ و رش زا :« «تدکم ّرش و تدبنع ثبخ زا :د «(تسا

 :ز ج 3 اتوکنرب) ب ف اذک 69 ؛ بشح و رش زا حد ؟ تدیقع

 ۷# «درادن ح « یاتوکترب : ۰ « *ابوکنزی :د ۰ (هطقن چت نودب) یاوکیرب
 وا 1 « (هطقن نرودب) یاوکیرب :ب ۲ ۲۰۲ ص | ز ج رد ایام

 :۲۹* ص «یانوکیرب :۳۳۹ ص عماج «یاوکن :ج «یاهوکترب :ح «یاپوکیرت

 هلک . نیا طبض رد زیغا عضوم نیا یاوح رد هشولپ ینعب عباط دوغ لو « یاهکیدب

 غولوا :۰ « یاط غلوا حر ج ده فاذک 6 ؛دراد كش یلکب
 فرح نوچ و ؛(3 - یاتوم) 1 ف اذک 0 «یاط ملا : ب «قاط

 : ج ..« تسا هدوب ياهتوم اتتسون دوضتب هک تسا حضاو تسیپ فوق رد مپ ع
 « قاوف :ح « یاقنرف :ز «یاغلوف :« هاقنوف :د یاموف : ب «اغبوم

 «كيليروب :د «()هطقن نودب ح ب 1 یف اذک ) ۰ « یاقبوم : 2 ساک

 و

۱ 

 شس : 1 0) « كدلبوت : ۲۹٩ ص عماج « كلوب :زج ؛ كزوی +

 غیلای ناشیا :ج ی «قیلا شد : ب « خیل شپ :۰ ملا
 ین اذک (۱۱) تسا طقاس خسن رثاس زا و «(حرد طقف (۱۰) « (اذک)
 1 دکریب ری کر : ج ( کزیب کره : « کروم هکر هک هک ت

 ژ 1 ( نازوقنوف : « (0) ( زین هکرب : ج و

 عماچ « درادن ج ج «نابوقرویق :د « نارومه :ح « ناروسوف ی « ناروقبوق

 نامه یو هک دیوگ ۲۰۲ ص جماج یثاوح رد هشولب «(۰ لتم) ناروقنوق : ۲۰۰ص
 « دشاب ناخ زیگنج. نب ین نی. هدروا رس : هک (۱۰۲ ٩۹۲ ص) ب 9

 تسا جرص «لوغا» هملک تروص ره رد و تسا باوصب بیرف یخ لامتحا نی
 ؛.تسا هدوب یزکنج هداوناخ ناگدازماب زا ِت



 ییوج یانگناهج خیر ات زا موس دلج ۴

 ()یدب 9 اذا ۳ ۵ فن ایفا ةستک

 شوغاب تسد و ()هینک راک نایم زا یاپ 0

 رد یور و دهن زاب تیفاع یکب تست و دنک ارف وزنا و ینیثن 7

 سوه نیا ")و دراد هاگن نت رد ناج و ندرک رب رس یتمالسب گم دنک
 () دیار (*) شیوخ اب او ت (8)عط شناب غامد گید رد *

 رود سب گزنم و تسفوفت تخع هار هک ی ینماج تمالسب ات شرکب

 هنخرو یعالخ و 0 برف جرف و دوب رگنتو هشیدنا نیرد بشو زور و

 و (یبنر و ترج و ترسح زا راگزور و دیشیدنای ")۲یصانم و نامآ

 هک تنگی یتعم نافزب و دیدنخی وآ هیرک

 یتسراک هچ ترس اب ار ارغیت + یتسراد زار وت نافز ۳

 فک و دندیسر رد حاورا ناضباق و ناکلام نیت ترضع نم هاب ات

 « تست تبون نونک دنتفر هه نارای 1

 ۱ لزتم ز دش نوزب تگنها شیپ هک له ورف هبجخ گبخ یا الا

 ار نتشیوخ دیشدروآ نودب مروفارف رانک (")رد یودرگ رب هناخ زا اروا

 نوچ دندروایب و دندرمش بجاو وا جاعزا اجنا زا هتخاس )راز رامب ۰

 زا هانگ دنچره دندرک وغراب روا ناتساب 4۱ دیر تار

 ناکیرش و نارای بتع رب فارتعا و رارقا زا دعب اما دوب نتروه مه سیلپا

 رظنا «رارنلا نع ابیف ما ی

 « درادن ولو سا ج9 «دنک :دناهدوزفا ت «دنک اب 7
 نیا (۲۲۰) « درادن چ ..«ادوس : :ز ( عبط : 4 2 ق اذک ()

 فنی تیپ وهم ح ۰ ؛تسا طقاس یلکی خن رب ات ۱ طقف هلج
 ؛یمایق حیعصت () .  «حرف ٌحوف :ح 0 « دراد اجنیا اروم وت نابز ٍ
 ّ ؛دنرادن حز ۰ « تسر : ج ؛ ببر : د بر :ب تر: ا

 :ح هراز و :۰ (0) «1ت : ج رب : 3 (۱۱) ؛ یرهیجونم )۱۰

 « درادن ارواو نیا « (۷) « رازن و
 یمنی یا 0 و رز یا سس اب یکم دو ی



 ها ۰. .نااق کنم سولج رکذ

 (9 مجاز نه ")افربتسب اهربخ نیا نیو نور ی اس (مروهظ

 141« یابی و تشادرب راوس ی و تنفاذگب دوخ رکشل تماق .دنیسر یاتفس

 یاجکیب دنداتسرف ("وقان و (نوماریس ()کرن اب اروا تنگ ناور شیوخ
 ریدقن تبسدوب هشی دنا ()۲فالخ لد رد هک ارسکره هلیجلا ین دو

 « تّوف و درواف ناود ناود و داهنی ناشیا ریبدت ندرگ رب نسر یناسا
 ارناربکتم (!تیغاوط ("و نارابج نوزفا زور تلود زف و نوه علاط

 لاح نافزب كي ره و درکی ناعذج ق دانم نامرف و تیعاوط هضبق رد

 ()مراي دوخ نردرگ بو مارو داه ناوتت یک تیدب تاک

 ۱. زونه نیون )قادق و ؛دروای و دننفر بلطب نایچلیا اریضعب و

 نوچ دندش ناور ۳وقان و ٩۳ نوماریس كنا تقوب ):دوب تیسرن
 تیهازک نیا هيام و تسا هدوب وزا تشخز نیا یادتبا 5 تننادق رآ

 ۱ ناهج رد وا بارطضا شلآ و تجنا وا هنتف _ ۳ ی

 « افوبوسییب وب ن ح ی 3 ویسی 1 7

 « ءداز ردارپ : ؛ رسپ : ج «حز « با یفاذک « *اقبوسیپ :ج

 شب اپ اروا ؛ ب . "و هکرباب اروا :ج «کرب اب اروا:د .«ز ۰۱ فانک
 5. فللا لرقف | زا دارم -«یک زین ارواح «و کر
 هدراذگ ناشیا لظنتسم یارب وفانو نومارپس د رگاد گچ (هتلح و کرج نفی کر وطن
 : ۲ فن اذک (۰) نوا جن ٌتس ق اذک ٩ « دناهدوب

 ؛ قالخ ؛ ح () ( وتاب : ج یاب ید صیفاپ داد وا
 زاد ج1 ۰ (دیدج حیحصتب) ب ق اذک 0 « و فالخ 11 « فال 9

 ةرصن زا ()) ؛دنراد هوالع اجنیا یواو د ج ۱ ۸ ؛ دنرادت ۱ریات نیا
 :تسنیا یعاپر لّوا تیپ وا ؛ تسا هماچ دوبک نیدلا

 رو ده رگ جام یو شرع # مرایم درخ مجرد وا

 و : هدوزفا + هو (۱۱) « قادف : 1 ۱۰( 12 ص ۱ بایلالا نتایل)

 :د جا هوفا:ب ۱ ف انک 9  نوماربش :« «نومارس:ح(0)
 ؛دنرادن ارعوا» ح د ج ۱ ۵ ؛درادن ز «وغاب :«۰ هوفاپ



 ه

 ۰ تم

 ینیوج یاتگناهج خیرات زا مّوس دلج 8,

 یراسخاش ره رس دفاکشب هک » ()یراهب درآ نورب هگنا تخرد
 ۴ ۶ نا دناب پاتفار جعاق نیو م .تبعاج هاب یک کلم رمعخ ز هاش یا
 . ")تخورفن رب وزا ناهچ دزن خیت ات » یریگ مامب شیوخ هبترم زکح

 تسا )صالخا یور زا تاک نیا عا :۱ هک تشناد نوج نآاف وکنم

 تفر رکذ هک (*اردب یارما زا یعاج ات دوفرف قافن و ضرغ هار زا هن

 ایهاگ و اهطرو نیرد و ۲" دنتشادی مهار نیرب ارناگداز هاشداپ و

 ۳ ارهسا زع"یراب رما دندناز ناهیرب بضغ زا یریشمت ")هدروآ 

 «؛تشگ یاپ و رس یب تفر (0یاتچلیا زا نآ یادتیا , ارات اواخذأف اوقرغآ

 ال یدیی لثم ()نیزکاتات و دش لام یاپ ("لانوات "نآ زا دعب و*

 و تنگ هتنکو تخادنا ریشمت رس عش و درک نیرگ ۱ورمع دی

 ۳5 هرازوآ نو وحم دن دشی ناور تبون تبون تلمج نیرب نارکید

 عارصم ح ز ب «ج ۱ قاذک () «یراه :۱1 «خسن تس ف اذنک ()

 :ج ۲ 0) < درادن اریابر لصا م  هدرادن ارمود تب. د .ءدنرادن ازهوس

 ۳ برا از از :ج با ق اط « قالخا

 ۳ ف اذک 0 «دناهتشادیم : حد )٩( « دنرادن ح د
 « یافجللا : ب « یاتحابا : « یاتجلبا و( دور ی :ز ءج

 . )۸ «نایجللا :ح «یاتخلیا :ج «ءاعلیا :د «یاسللا ؛ز

 (لابواب :ز ب  «لابوات ۰" «لانوان :۱۲ «نونظم حیجصت (۵ ۰ «دنرادن ج۲

 3 ؛ ۸ هیشاح ۶۷ صب عوجر - « لانبا ۳۹ « لات یاب :ح « لایونزاب :ج

 3 و جدا « نیکان و 23 کا و, ۰ « نونظم حیجهن )۱۰

 . هرفف رد خراوتلا عماچ -- « دنرادن ارهلج لصا حر د «(یاولا رارکتب اذکر
 ۳ پاج «یدیدرکاباپ» هشولب ویسم هک) ؛یددرک ابا :۲۹۲ ص هیف نحن ام اب هلداعم

 :روبشما اهتصف یف ءاّبزلا هتلاق لب (۱۱) ٩ ٌهیئاح +۷ صب عوجر +( تسا

 ۰۹۰ ص 3 لانمالا عمجع شما لانمالا ةرهج و ۷۵ ص ۳3 ی یناغأالا راظنا

 : اذکم «ریک. بطخ هف ریسب خو تحت اما باب ی یادیلا هرکذ و 6۵۷
 سس

 ٍنکدع نیبا لس یدپ : ی نما دیبا



 14 نااف وکنم سولج رکذ

 ؛ دشاب رود لقع و باوص جم زا رورغ

 یّلعلاب نیما مضوم ین یدللا عضو و
 ("یدنلا عضوم ین نیل مضوک رضم
 دومرف تان هاش غاد 8

 : )دوس درادبن یه رم وت نوچ

 زد رگا تفای "تصرف شیدنا دب نیئد رب یار بحاص درم نوچ و

 و دشاب دیعب كين هثیدنا و رز لاک زا دراد اور یریخات نآ تازاجت

 ( داد و" تمادن و (*) یرربیچ بج وم تبقاع

 نه مع حج

 (هاهم ول كفش دبت الف , ودعلا ف ةصرف تنکنآ ۱

 رک در )هروش نیمز رد هک رخ نوچ دکن ریثات ناربرش رد ین و

 « دیورن یزبچ و کن زا سا رتاوتب و دهدن رب

 تشهب غابب ياش مد شرگ ه هرس اروا تسا خلت هک یتخرد

 بان ")كم و یزیر نیگنا خیل با ۲۹ شدلخ یوج زا رو

 ٩( درو راب خلت هویم تابه , 1 راکت ته ماجنا رس

 ی وا ادای ارایش ه راجماک ناقافداپ رب تی بجاو تمشایس

 سرب شات یونگ لاو نیم و
 دوح صاصتلا ین کل و هک یتفرن تراشا تسا دلاوت و لسات و اف

 بلا لو اب

 ؛ادوقتام ءرهق نم رعرع ۱۳ لوس املطب هرزیش ابق سی
 لو هاش ۰۰ ۰ ۱ قوام مات وا

 ٩۱ ص رظنا «ریسب فالبخا عم تا نبال اذیف نم( ۱۱۱در

 (ج ب۲ ق انک ۸۰ «اربو :ز « د 0 «روش : 0 ۰۱۰ هيشاح
 مسن سن

 ( درادن ار تیب و ۱ )۹ ج باس« دهش ۰ ریش :حد

 «(!اذک) یتسین ریزک :ج «یدندرکر بک : ح ؛« یدوب کس (۱:) . « یسودرف ())
1 11 



 نیوج یادگناهج خران زا و ۸

 اوت سم ناشبرب | رنرب و «بصام و ی نارد

 یاشبرپ هتفای ماظتنا ایل اب مایا نارودب هک ارناشیا دتع 3 دوب

 ۱ ()هک دنتسنا ۳م درک دناوتن

 .یدنمدرد 3 ادب ج یزلب کر وا دا ارور تیمار

 درد یهگ )و دروخ ناوت یفاص یهگ ۰ درب ورف ناوتن رکش هتل همه «

 نیس زا ۱۳ ناموت ناریفا زا اررگبد نفخ وددندرک تفرقوم اب دومرف

 زاغآ 1 شم و صوت )و یزاد شیوطت كيره هیسن هک شک ندرک 0

 و ارسما زا رگید یج و دون بوت راسکنم گرزب یچوغرب «دندرک

 طابتحا و دنتشادی وغرای نآ ضماوغ و قیاقدب زور دنچب (")ناگرزب
 هفیاط ن نایم رد نوج هلک فالتخا « دن دیناسریم م دقتب تاب نارد ۰ ف

 كيره تمادن و تلاخ زا دنام فالخ مچ ن 7 تنلاخ رد دش رهاظ

 ۳۳ ر دندک اقا بن نافیا یابارت تنک-یتل اي دنننگیم لاح نافزب
 ۱ دوم تداع كنانچ 8 تنیارخ ن هااق ِِ «دندش فرتعم و رقم

 یا نم وردنلا دع یفهلا هک دزاد بجار (یضاغا ء دک یاضغا

 سس ۵ 5 319 مصخ راک رد هک دنتنگ ارما نارورس و ناگداز هاشداپ مّکلا

 ۲ و سي یی

 . عماج هراتط:د « ناغت : ج ت  ب ۱ ف اذک (۱۵) نا لخم)
 : ۱۲ ین زاد روس :ب هروسپ : ۹ 11 ق ازک (۱۰) ؛ ناخوط :»۹؟

 ( ردوسنپ » : 31۱ عماچ ( ونشپ :ج « روس :ح

 حج ب )۳ «دنرادن ارهک» « 3 «راکافج هنامز نیا : هدوزفا ح ()
 طخع واو) و :ب « ناموب : 1 «خسن سخ ف اذک (0) ؛ ندروخ

 13 « دنرادن اروم نیا ژ جا (دیدج خیحصتب) 1 انک ) .  (تسا قاعما

 ۱ نیا 2 زا ب (0) ,«(واو یاجم) ات تفر تراشا :د  ؛اواو یا ات :ح

 ۱۷۷۶ دک ت ه.تس ۳م دکات یارب اجنیا «زین» (۱) ؛ دنراد هوالع یواو

 ۱ دوخ دش تباث ناغبا هانک هلک فالتخا هطساوب جراخ زا هکنیارب هوالع ینمب
 هچ دتدرک رارقا زین نارگید نوج یکنیا هن « دندزک رارقا هاگب زین

 «(اذک) یزاعا 0 « ضاغا جا ۳( 6 توت نوک زد اجتیا 3

 ( تابجوم :؛ ۵ و (۸)



 ۷ نآات وکنم سواج کد

 دناهدرک یلقن اش زا لاونم نیرب هک دومرف نلاق وکتم دندش عج ثماق
 عوبس درخ ناور و لفع شوگ رد و دنفاین لوتعم و قّدصم دنچره

 هتفرگ یاج غامد رد ()هک تالابخ نیا لانما نوچ ()دیاین لوبتمو "

 دات. قلخ رای رد هک تالاقم نانج هزاوآ و نشین فرات

 دیده کاپ وا ۵تنی بی ارزان دارا
 باجج و دوش کلاپ تهبش رابغ زا نیقب هرهچات دیای مزال و بجاو

 ذغاب ارتفا و ناتب کا ت ددرگ عفترم قح و قدص نا خر ش کش 1

 ()د تک نهاغم لاوحا تاحفص رب شیوخ ("یازس یرتفم و باذک 1

 یاپ ان نامرف تابجوم نیرب ّ دیآ لصاح یهبنت و یرابتعا ارنایلاع

 ۱ ۱۰ نوج ارنانیون و ارما تعاج و دانش نیشک ودرا جحوزخ و لوخد زا

 ۱ و (۳)یاتچق و ۱۳)یکنچ و ()نیرکنت و لانوت و نرو ۱" یاب
 ار شیوخ كيره هک ار"اروسب و ""ناغط و "درخ لانوت و " !ناغرس

۳ 

۱ 

0 
۱ 

 ۳ )1( # : هدوزفا دیدچ طمع هبف ( و و :ج « دنهآ ین :۱ ()

 ؛تیطا تلط ۱ ؛ داتفا : ۱ (۲) «دنرادن ار«هک»

 ( تعیبط +۰. «تسنیط بط :د «تنیظ تبیط :ج ,تنبطاو بط«
 و 00 1 ( دنک ۱ + دیک )۳ ((تیرج >) تورح : هدوزفا ح 0

 ( ناسحللا : ز « یایخلب] : ج نیا «یاتمما : :ح «یاتعلا ۱ « اتجلیا

 حیحصت ۲ )۸( ( (نام لْیم ینعب) یا: ۲۹ ص خراوشا حماج « ابی :

 دوشیم ت سب) « لاتواب : :۰-۰۱ فرو رد 5 « لابوب ۳: تشدیر 3 ۳

 عماج « لاوس : :ز «لادون :ح ؛ لایق ۵ « (تسا نون | رب انب موس فرح

 میس نم مي

 ۱ « نرکایاب : حز ب « نوظم حیحمت (۱) « (نتم لئم) لانوت : ۲۹۳ ص

 1 ؛ نیرکاناف :۲4۶ ص مماج « سرکا« :ج۱۰ « نرکاتای :د . * نیرگانات ۶
 1 « لیخ : د «لیح :ج یی «یکیح 1 «(کنج) ز « ن اذک ()

 « یاقعلو 1 ؛(یاقجلف) ب ین اذک (۷) «(نتم لدم) ینچ : ۲۹۳ ص جماچ

 « یانخلق : ۲۹۳ ص معماج «یاغلق :ح «یانجاف ؛ز «یاتجلب :« ج ۰ ءانحلف : 2
 :۲۹۲ عماچ «ناغوس : 3 .«ناعرس :جب اهر عزا فاذنک )۰ ۲

 «دروخ لابوت :۰  «درغ لاو : ج1 ی « (نئم لیم ناغرس
 درخ لانوت :۲۹۳ عماج  «درخ لابون :د « ورح لابوب : ز ؛ درح لانوب ب9
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 ۰ ادیب یرانک ی و دننک یشک ندرگ هک دوب نآ بشن

 ی راک نیزا وله و دنور نوریب و دنناوخرب () حر دقف هر 9

 1 رب ریبدت نزور زا یاپ و دندزک نوریب ریدقت ربنچ رس تبقاع دننک

 0 سیعانَا لزتلا ةلوَص طب 1 ۰ نزف ی رل ام اذ) نوا نیاَو ۰
 هاشداب تمدخ نیون ""تبحاصم رد رایتخا (٩هجوب هن رارطضا تیاغ زا

 ودرا كيدزن ()كنادنچ ؛دنتفرب دودعم دنچ یراوس اب نیمز یور
 زاب اهحالس و دنتشادب اررتشیب دندوب ناشیا اب هک تعاج نآ زا دندیسر
 ۳ شیک ین ار)شیک هایت (0یشنک دب یارمآ ز ۱ ۳ رک

 1 هن ناگداز هاشداپ تبحاصم رد عضوم تا رد ۵ ان دش نامرف ۰

 ۴ اتیزا زور ود كي* :دندمآ ودرا نوردنا رد و دندرک یثیمنکت

 : هک مس زور ان دننشاذگ رهبرس ارصعق و ثحم هنیح و دندیسرپن
 برغع نافلاخت تاود راهت درک عولط ()علاط قرشم زا دیشرخ تداعسب

 و دندرک تیعج زاب دیشک ( ناز ناقفانم رع ۷ راهب و دیسر یاکان ۰ ٩

 اهعلطم ریرجم قيصق نم () *۱۱  ص ۲ج ملل و )0

 3 تاج رم 9 یفت 21 رب # یججار ۳ ۳ و

  :ز جبا «ح» یفاذک 9 1 و ( «دوعوبد 1 00
 3 1 « دنتفرگ زاب :ز د ج (دیدج حیصتب) ب 1 هی « كناتج

 3 ؛ (اذک) شا 1ِ شک: ج۱ من حر ب ۳ اذک (0 1 هتفرک

 ۱ ۱ .ريت یفعم شیک )۳ « درادن : :ج صد « خس نخ و 0

 3 + باتک رخآ ی اوحم دیک 2 0 نابرف و ندیوگ دن لک ۱ شکرت هک تس

 ۲ دنا (ارهنهن ات : ۳ ها : ۱ دید اه (

 زور زد جم ۲ « زور و 6 -اذک) ناسا هب اب :ح

 راه: ح راهن :۱ (8) ؛دنرادن خدن قاب «ج ۱ ق اذک (0)
 ۱ «رارحم : ۱ ٩۵



 ی یخ شم تیاف تت تب یکد اد اد یخ ی هه ان تا ی هی

 ی

 رسا ین ی اش با تا یو ات تک یاب تب ی یا فا سنت یی ناو تا سس ییصیم شیخ زر نم کت عیب کان نیر نو یا بس یا

 9 : نآاق وکنم سولج رکذ

( 
 تر ")دوب نیسر پچ و ۳ نب و شب ز مکن

 1 هک دابد زاغآ نخ و داد زاوا نیون بسا تشپ زا م هداتسا

 دا ی لر

 0 و ارثصو نیا 0 س ری ذپ ان لد

 ()تاملک و تالوقعم نیا نوچ ۲0 دیئوشب قافو هرهچ و افو خر زا
 :140«ارکشل دندرکی زبت رظن كنادنچ و دندما نوریب ابناخ زا دندبنش

 هریاد نایم هطقن نوچ ارشیوخ و رم و رصح و دح و دع یی دندیدی

 ۱ اههاگ نیک نکاما رد ناثیا ()لّجر و لبخ *و عابتا و باحا و
 نوریب ناشیا ترکف و تردق تسد زا كسات و كلا نانع تنام رود

 تتخخ" هشب دنا یاب ر ۱ 4 فوخ و ِِ و 0

 هر دم ار

 ۱۰ تشپ هک ۲۱٩ یعشب یتشپ چه هن و دنبان دعاقن و فلخم گلنا یور هن و دنوش

 ی دو دنیا تمواق اقم هک ْیوق نانج توقف یوزاب هن و دنهد زاب ودب

 « دنرادن ارواو نماز هو بن 0 « دندوب نیسز حج )۱(

 :حه ب() ۰. للعت:ز کف:  .(ذک) فالح فالخ :ب 1

 « دو : جز ب )0 ( دبرا 1 «دنرآ :ح ز ب )۳ « یراپظتساب

 (0ز د ج یا انک 0 ؛دنیامس :ح . «دیوشب :ز ب ۵ ( دیو

 : (دیدج حیحصتب) اب ب < تاک رو تالوقم نیا :ح 1 تال وقعم ناف نیا ۳

 لبح :۲۰ «(لحر و لیخ) - یور زا یمایق عیصت (۱۰) تاک هلوتم نیزا

 :ز هد ج ؟لیخ د لا ۱۱ ا دلجم ریبعت نیا ریظن یارب عوجر) لیح و

 « ناشیا : هدو زفا دب دج ًطح لب (۱1) ۷ نت )۱۱( « لیخ

 « یتسب :۱ (۱۵) ً درادن ۳ ( هتشگ : د ج (دبدج حیحصتب) با۱۲
 سس

 ( یگنشب : ز ( یقشد 3



 ینیوج یانگناهج یر ات زا مّوس دلج

 ()یمشک ناوت ()دص ات کی یریششب « تشپ (دکشب اریرکشل ()ییارب

 نا و دوم یور (0 فتا تو نا لنت زا اتاکفاز هافداپ

 ۱ ) تسا ترضح یارما زورس هک نیون راسکنم 9

 ۲۳ ارذعنا و لاح فادکتسا لییس رب تلود ناورا هرمز رد نگر زب

 هسس ود یراوس اب تراشا بس رب دیووت دناق حالص ما و د ورب 8

 تفیتحم هک ( كابان ناکرت و كارتا ةابک )زا ()رازه

 (۱0)ربالاب 0 اوطیخ مه کم و اون ناک ی نج لغا نخ

 هک رانسا ۳ تو هک گرزب نیو نوچ و «تسشن رب دندوب
 نا یابناخ روح دوب هدّرک نوخییش م اش اش رکشل رب کا الفا دیش (۱8) گری

 ۳ 9 ناشبا (1*) یاهداخ یاهناتساب 0 0 راشیپ روس دص ۷ و جاوفا "

 3 «حز جا اذک (۲) « یراوس ۳ « یارب :ح ؛ خسن سخ ف انک ()

 ح «تسا نش لاعتسا امزال دنکشب لّوا رب ادب -- « یکشب :۰ د (دیدج حیحصتب) ب

 1 4 تسا یاظن نیربش ورسخ زا (۵) «هد :ز ج «جخسن سخخ یف اذک (0)
 ِ ( ییاعتسآ :ح « یاتغتسا و ۰ یف اذک (0 ۸۶ ص ناربط عبط

 ج ( هدوق یور : و (9-۲۳) ( ییاصفتسا :ج میان ۱ ۰۰ یاعا رز

 ار< تسا» « د ۲ )۸ (:بتسا هلعلو « درادن ارواو شا مادر بچأو

 خسن قاب «(ءرد هرا») + حج رد طقف () ؛رازه ود :ح ()  «دنرادن
 سر ی

 ۱ :2 با هكابات :ز ح اب ی كابار ۰ ین انک ۸۱۸ ۰ دنرادن ار «زا»
 ۳ جن مسرب هک دشاب «هلابان» نامه هک تسا لمتحم ز ج هخسن - كاب ی :د انا
 لا ین ریث الا نیا رکذ () -- دنا هدراذگن ی رعو یسراف ءاب نیب یفرف هیدق

 ۱۳ ۲ بلا ابن فسب ییاون هپال ةزوجرا نم .تیلا اذه نا ٩۹۸ ص رثاتسلا
 ٍ «بف دجوت تناک ناو یصب عوبطاا سون یا ناوید یف هب رفظا لو « ناجوصلا

 . « یایق حیعصت )۱٩( یسلا عیج یف اذک 0 ات
 . چه كالفا دیشج كرت هچ تسا جرص طلغ خسن هک تسا حضاو « كرت :خسن عیچ
 ۱ وا زی و تسا باتفا تسا مولعم هکنانچ كالفا دیشچ زا ِِ دضک رب ینعم

 سس سم نی ص

 ۰ هناخ : :ز جی ۱ (۱۰) ( تسا حبص وا شیچما دی دن قعب



 کن نآاق کنم سولج رگذ

1 1 : 4 

 ؛() دنا راک یور رب و راگزور مشچ رد تسنافلخ ")ةوبح

 رام خاروس ز دیارب فری نیا دیابت ریالت و و

 اطخ ربا رب تناخ نا تلماج و تاساوع و ()دوفن رسیم فا تشرب روا

 ارناشیا تسواقم تشپ و تسب ناو راک ار" ءاّودلا ّرخا دنهن
 دینادرگ تسپ

 زی رس یرکذل هتسب نابم تسن شیپ

 نیک 5 و تمدخ تفو نا و مر ناسب

 "٩ لقع ردنا كيره ماج اب ورسخ لنب

 تز ردنا كيره شخر رب متسر لکش

 ۱۰ تاگداز هاشداپ زا سکره تفرگ رارف هلج نیرب ءارا و ربیادت نوچ
 خ)اوحا ننزا و دتورت دوش تقلب و تپش مدف هار نیرد هک دنتسوخیم

 اب ()فطاب دنک اضتفا تقو كنانچ و دنراد بجاو یمسجت و ضق

 "لابقا ماهلا هار زا نوچ و دنور زاب دوصتم شیپ فنعب

 تسدیلک تیزز نینهآ یار هک , تسدیدپ دما ()یاز منف دبلک

 ۱ هب یورسخ ()هالک بلاق دص ز م هب یوق () ییار نز ریشمش دص ز

 اذک (۲) ( ةویح با ح و و تا :هج هز ب۱ ف اذک ()

 ؛ دوخن سم و د برق اه «دناف :ز « 3ج «حبا قف

 کلا *ادلا رخ :۱  «روهشلا وه و خسن تس ق اذک ۵ ؛ دوش : ج ۱
 لا الا ۳۹ مطوق و» :(+ ص ۱ج لانمالا عمج شمام) لاتمالا ةريج ین لاف

 وه امئا لاق و اذم ةغللا لها ضعب در و لا ءادلا رخآ رئال لا رکبوبا لاق
 و ج (دیدچ طخ) ب یف اذک (1) مزب : د (*) ؛«ّکلا ءاودلا رخ! "

 ز لای و: د حب ۲ یف اذک 0 ( دنرادن ارهلک نيا ز د ۲

 مالا هار زا نوچ» باوج و طرش - «درادن ار«لابقا» ج «««لابقا» یاجم) ناشی
 است فیل ات هوس زا .یاخ*ترابت و تب تب مولف تر
 «یار:خسن یفاب ز ج اف اک ..  «ار:جسنریاس «ز ق انک ۵
 «یالک :زج «خسن سخ ی اذک ۰)



 ینیوج یاشگناهج خیرات زا مّوس دلج ]

 و ناگداز هاشداپ ؛دربی رارف رب ناخ نوکس و تفری هاشم وا داپد

 مشچ هللاب ذوعن دیابن هک تایپ نیرب دندوب تمدخ رد 21 ات نانیون

 هنناوف فا راکنا دوش یافت و یافت سرم و :هتسرب :یز

 ْ ()ژداصملا كلع تقاض هلخادم ۱ :ن یزآا مال 3 كابا

 تنور اعور و ۲1 دسرد دارم نت 4 قنالت تسد كن[ زا شیر

 2 كيراب یوم نوچ راک و كيرات تحلصم هجو و دوش دودس
 ۳ قم ۳و کفر نیثد ات )رز( رب

 ح ۱ مزال و بجاو دنشوه

 ۳ ۲ درشن راوخ داب فیعض دنچره نیلد راک و"دراذکن ورف طایتحا

 ۲ و ددب دناوت نیا ن 1 هلباغ و ترعم زا دوش تفیقح )3( را درنناک کا ۰

 #9 ٩ )ددنبن تروض تادسنم و تّرضم چه دشاب هتشا دن یلصا را ءددون

 ؛دوشن دیاع سک چه

 یاقدلاب لعشب لزجما ناف م نیکتسم ةميزع رخت ال و

 0 اب ولت ارام قفرپ یراق | یادتبا اهد و تسابک هار زا

 ۱ شیپ تبکن ءابکن داب و دریذپ یانطنا العتسا زا شیپ هنتف نیا شنا ۳
 ۳ ج بار دوش کار درب مک هضرق:ا تعارف و نما كاخ کلنا

 ایاف ناکم كایا اف و «امهلئاف مسی | و تمب رخآ تی هو ق ۳ ۳

 «(۸ ص ج قالوب عبط یزیربل اما حرش) خم نام هدراّوم و

 ( دوخ : حد () « دسر : ج  دسرب جا زر ون وا )

 ۳ «حآ ف اذک ٩ لحتم:ز هر :۰  «هرح :ح

 ۳ دا ۳ «دوخ : د «درخ# : :ح 0 «درادن ج 3 : ؛ مشچ

 ۱ (ز ب نا اذک ۸ ؛درادن ج ( هربخ :حز هد ۱ ی اذک ()

 قلب مع :ج  «تسسا تسرد زین نآ و (غلباص عل :۲ میاد همش
 2 ج با 7 نازک ) ( درادن ۰ فا رد هک «مزح خیلب » یاص)

 ؛ددنب هن :۱ (۱) ؛درادن د «ناک : ح و درب نا



 ۱ نااق وکیم سولج رکذ

 0 هفآب ۳9 ] هام قیح الو () دنناسر اب ۳ 1 کت
 رزتش رسب ٩ یلبز ج لطت کلایح لثم و :تشاذگب : رایعخا مامز ۱ یک

 (۷)یاش زا تایدو 1 1" درک ْیط زور كي رد ()هار ۳ دناوخ .

 و لا رد تربح و ددرن و تشهد و تزاجا ۵ و ی ودراب ح

 و 2 طاشن طاست  ایث هر 03 لایتجا یی یوق دب

  وش ! ی ارراک و مک ی ۱

 )ابساب ْن نم هلودع كاتا . اعرسم اهباب جلت ۸ نا و

 ارناشپا ی نتفای رد و تردابم رب و درک ریرفت هعفاشم ینعم نیا

 1 اهشیدنا نیا لاثما نوچ «دونیم لی و تشادی بجاو ندیتس

 دهع مچ ناخ کیچ غورا تلود دهع رد هصاخ لوغم مر و :نیپا

 تارکب و دندوی ماست داعبتسا تلاح نیزا تسدوبن د و(عم

 ناشیا تریس نومم زا و دوب نیناسر اداب تلهو لّواب چاه (۱۱) دن درکیم

 نادب و تفرکین یاج ()ناخ مس رد تابلک نآ ؛ دینادرکی زاب هدوف زاب

 !» رد قلق و بارطضا و دومنی تفلابم ناه )تشک و تفریم تافتلا

 ۱ ی با ام او یا یک نا تاب یاس ی شا ۷۳

 (د ف اذک ("  ؛لفاغ : هدوزفا ح (0) ( تیا زا اما :هدوزفا ح 0
 ۱ و عمج راظنا )4٩ «لیک :ز م (لیک : . «تكک: تا
 2 ق اذک (۷) آر هار : و (۶) ۱# ص ۱ ج رصم عبط) ایم |

 حد ج با )۸( « دیسر ۱ وا ی ح ق اذک (۷-)) « ماش : 3 ۱

 :د ؛ریتم:با۱ /رمشم:ح زوج قاذک « دنرادنار واو نیا
 اعلطم زنعلا نبال ٌقيصق نم (۱۰) ((اذک) زمتم

 اب اماکب و ینتلا مت » اهاکنت و تم هرم الا

 اسب الا کعن دین الف * یدملا ق تکیآ ةصحف ناف 3

 (و : هدوزقا ۱ (۱۱) ((۲ قرو زاها ] 3087 سیراب اب هناخاک هخیس .ن زنم نیا ناوید)

 «كک :ز رجب «لثک (د ی اذک 0 نااق کم +

 نامه 7 «رارف ناهپی : ۰ ۲ ناهی ۱ حاد سس و اد لیگ ۶ ۱

 ( نان : دیدج حیحهنب ب ( تفص



 ییوج یادکناهج خیرات ا موس داج 5

 سکره زا شیوخ دوقنم زا و لفاغ راک دوصقم زا )كشک و ۰()تمدخ

 دسر ش هتسکش نزدزکب یوج و تسج و و ۶ کت یانثا رد هاگان «لیاس

 ها زا اوت هک اس را ق ی

 :دیوجو تناعتسا )کشک زا ()نودک تمرم رد تسا ناشیا راصنا

 دیافی لاغتشا ددم نودرگ ترامب و دوشی هداب بسا زا (۷) یلنک ۰

 دوب هیبعت اهراب ۲ جارُدا رد هک دتفایم برح دادعتسا و هحلسا رب وا رظن

 ؛تساهنودرگ رگید رد هک تسناه دیوگیم تسیچ حالس هک دسرپی كدوک زا

 یتغارف تصطصم نیزا نوچ ()و دزاسم لفاغ اردوخ ایلاح لفاع () كثک
 لاوحا را جردتب و دزادنآی یتفرعم گونب و ی یرگیدب (۱:) دیامنی

 ۶ تلع )درگ ی. لالدتسا نر :رانبا ّرس تفیقحم نوچ دنکی یفانکتسا ۰

 دوشی و مولعم 3 و ءرلا ۶ جرصلا یدبآ و ددرگی بیس تهبش

 ۱ صقن و قاذیم ۲ ؟) ضقن و 1 قاقت و رک تعاج نآ لای رد هک

 ۷۳ دنهاوخ داب كرابم لیبس رب هک ینشج و یوط یانثا رد ات قافو

 ۳ لوهک و خویش و دشاب هش هتسگ لوفع لافع نوچ تخاس

 یا ةصفافم و دنهن نوری تمرح عرح زا یاپ هسش هتسب تسد یتسم ۳

 ؛د ین اذک () « دنا هاشداب یودرا هجوتم : هدوزفا دبدج طخ ب )۱

 «دیادن ارفطاع وا و و لک لک نا هک
 7 ها ( تشادنب : ۳ ۲ تاف ۸ عمق اک ()

 ۳۳ مسیر تي نيم

 3 ۰ د ۱ « نآ :ز ج < (دیدج ط) ب یف اد. ۵ ء کیا تاکید « نبدخ

 لک :ز» «لیک :ح «كنک:ج با رود ین اذک 0 , .دنراد
 عوجر ۷ «دنرادن خسن یاب «لنک :ز « كسک :دیدج طخ ب ()

 « لدک : ج ۳ «كسک :ج با هد ی اذک ) و هیئاح ۱6 صب

 « دبابیم 6 (دلب دجح حیحصتب) ب ین (۰) 6 درشت ارواو نیا و د ج۲ ۱( لک

 ق ذ لاتمالا حیجم رظنا ۱ (۱۲) ۱(« درک ی» یاجع) درک : جا )۱۱( « تفأی : :ج

 4 صقن : هه را فا اد ۵ ((1۸ ص ا 0 ءالا باب
 مس

 3 ؛زج ب ق اذک (۱) « درادن ::9 ( ضاش :ج 9 : ِ

 1 ؛ دهاوخ :۱ (۱۰) ( اذک) ضقب و ۰ صس 1 ( ضس :ح ( ضقن :



 تو ناو ۱ اد

۱۳۲۳ 

 ۳۹ نآاق وکنم سولج رکذ
7 : 

 رییغن ناخ زگنچ ("ناهج ()ءاشداپ ()یاساب هک دوبن ريض و لایخ رد

 ۳و ره و تسدوب دوجوم ناشیا نایم رد ٩( ینالخ 3 دری ذپ لیدبت و

 ۰ حح , ۰ ۰ ۳1

 (0 یون 9 ٩( تمش ذگین رطاخ ات ازم ۸ :د وپعم لوغم نیبا و

 هاگان «()دنام لمهم طابحا بناج ()تسبین تروض (نآ مون هناخ
 هروناج لالجما وذ فطل هبتت و لابقا لیاخ زا كلب هنسح تاقانتا زا
 تشاد مالسلا هیلع ربماغیپ ماص هقان کح هک یرتش ارمان )تشک یراد

 رد و دوشی عیاض دوب نالاظ تکاله ببس و نانمّوم تاجن بجوم هک
 نا رد تسار و پچ زا و ( دنکی لذب دوهجم دوتنم نادجو بلط
 ناب رد هاگ ان (۱۳) دیک [یآ عطق هار هزور هس ود او] دناود ی دودح

 ۱۰ رابرپ یاهنودزرگ و دنیبی رایسب رکشا دنفای (٩وقان و ٩ نوماریس رکشل

 مازتلا و تینهت مسارم تساقا (۱9یلعب ۱۱راوزخب تابورشم و تالوک ۴ و

 «اپسای ؛ج «یاسای:ح. اهاسای :بس «یاهانای :ز ۸:3۱ یفایک

 «دنرادن خسن قاب «ز (یتاحما طنم) ب ین اذک () « دنرادن ح ه ()

 و 6 دهد «هک :دناهدوزفا ح ۰ د (یناملا طح) ب )٩(

 حیحصتب) ب «درذکب :۰ د ج ؛ درک :ح ز ین اذک ) « و : هدوزفا

 7 « شقن رد نوح و :یفاحما حیحعتب ب ؛ یش ردو 1 « درذک :(یقاعما

 هملک ماحتا اب تسا «نا» ندوبن رپ و «حز ۰ د ج۱ یفاذک ۸ ؛ سثن ردو

 مس ف ۰ ۹ یک 1 ِِ

 شقن رد و» ای «تسب ین تروص نآ ,مهوت [ریمغ] هناخ شقن رد و» الثم نب رد
 : «نآ» یاجم دبدچ حیحصنب ب ؛ كلذ و و « تسب ین تروص نآ [لایخ] "مهوت هناخ 3

 ( ددنبت :ح تساو 7 مچ بم یف اذک )٩( ؛تعاج نآ نايم یتلام
 ین نت يا رييس

 ازک (۱۷) « درادن ارلج د «دنامی : حز ه ج ب (۰) ی 3

 (ح رد طقف (۱۷-۱۲7) 1 6 ؛كک :جب « لثک :ح دا ق

 :ح «نومارس:۲ د ج ب ی اذک ۵ ؛تسا طقاس خین ریاس زا و

 :زج « وفان هه : ۱ قف اذک (۱9 ؛نوماریش :ز « نومارس

 دید ظخم ب «راورخم :ح . «رارحم :۱ (۷) « درادن د «وتاپ : « ( وقاب

 ( هنایپ ینعب هک دنیامنیم نینج و : هدوزفا 3
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 ۰ و

 یقیوج یاگناهج خیرات زا موس دلج ٍ ۳۸

 ۱ ۱ ۲ باج و تاتاک و دن دیش وب ابعاج () دشاب ناهج () هاشداب یر

 )٩( زی (0 نودرک رازه ود خبعم و بارشلا تی هنیظو و « دندیشونی

 ؛دنفسوک رازه هس و "خاش خارف و بسا رس دصنس و دوب اهذیین و

 ۱ یا رئدب مل اجم لک ات 1 7 کح دوب ۱۳ رصضح نیو
  لوغا )۸ اب اهنشج نیا یانثا رد و «دیسری م دقتب 8 رد * 1

 ممارم و اس تر رد ۱)وکالوه ارق و ٩)لوغا كلم وا بن ردارب
 زازعا عاونا ز ٩ 3 لیافع رک و دنب رد آ یاجم تمدخ طبارش و )تینهع

 9 شیوخ رب تخلابم و باتطا ناشیا تمرکم عانطصا و ۲ ")تنطالم و

 ار هک ید نارس راظتتا دندسر ناشنآ نیج «تسناد ایضقم

 طارفا ترشع و. شیع ۱۳ و و ریدر رف دسر ناشیآ

 ارسک مپه نوچ و ؛ دندونی طیرفت 7 ظفقی گن راک رد و دن دومرفی

 3 دن ارج لصا د «ناهاشداپ :حز  ج ب ۰۱ ق اذک 0)

 ۴ :ج 9 ف اذک ( ۰ ۰ «درادن ارهلج لصا د «درادن"ح (۲-۱)

 «زمف :ز  «ریبف : حج ( سیم : ب : زیبق :۱ ٩( « كيس :ز ؛ كيخ

 دوشیم مولعم ترابع قایس زا هکنانچ خاش خارف ()۲  اهذیین و دوب : ح («-4)

 دصیس :۳۸1 ص عماج «متفاین ةلام اهگنهرف رد و دشاب دیاب شیمواگ اي راک ینعب
 ۳ 7 «ز ح جف اذک 0 تن هی اکبر نیس ۱

 1 ۴ افق نایت: تب ها « درادن د «ا5رب

 ۲ عبط) یاکوا دالوا دادعت رد خراولا عماج «خسلا عیچ ی اذک () ۰. «لاغدف

 . اففتم (+۲۶ و ۰۶ قرو ههمنعص د0ع نه 60 باسنأالا زعم و (۱۶< ص هشولب

 ردارب ه دننادیم لوغا ناغدق ردارب ینعب نااق یاکوا لصفالب رسپ ارلوغا كم
 . یقبطب (1۱ س ۲۸۱ ص) هیف نجن ام اب هلداعم هرقف رد خراوتلا عماج یو ؛وا هداز

 ۳ ۳ را ردارب» هب ادع هشولب هک دراد «لوقوآ كلم وا هداز ردارب» رضاح نم
 ۲ و لوغا < كام» تاملک ح « لعوا كم + 9 ؛تسا هدرک حیحعت «لوقوا
 . قاب زا و ح رد طقف (۲-) (خستلا حیج ف ق اذک ۱۷ «درادن ار
 3 ۳۱۱ ۵ . نیرابت ارواو نا هد 3 0٩ «تسا طقاس خسن

 رم

 1 رد 7 ؛ (هرد» نودب)



 ۷ نااف وکنم سولج را

 دانم میدم ارن ویگ لک داب مون رب کام ورم
 هاب مک لدع دا لب وب * تشک نازیو ماظ دابا وت زا

 هنامز گنچ هخز ٌهبرض زا نوچ تسلاح بسانم هک )ار هنارت نیا و
 ضیا رد () هتفگ نیا

 * تسرد درک اهتسکش وت ح د وج : تسشل (8 ظ زا هنامز قرو تدج
 میس

 (تسن تلود تبون هک نک یئوکین  تسچ نما تیناخ یابق وت رب یا

 (ت نیون ()راسکنم ناشيا رورس و رس تففاوب ارما و نانیون و
 و مدقم تا ارزو و نایچکتیب و هداتسبا فص فص ناراد حالس

 و ارما یفاب و س یاپ شیوخ مضوم رب )اقا یافلب ناشبا رورس
 :سب ,هحالس ر هتسنق شدی نر

 (:)تیرافع اوناک ایترف نا و ابسح « ةکفالم اوناک اولبوت اه ۲ ٩
 دشوپ نهآ ویدو )فلز هبش روخ » دسشوه اب و درخ اب کلم ناکرت

 بشود فرا ی نهآ مزر هاگ وچ دنوید
 ۱3 ی ۳ و 9
0 

 « گانانچ رگید یگنرب رور ره و ؛رود هنیس نمک زا هبیک و هشی دنا و ۱

  دندوب :هدوزفا ز «دنرادت ار «ار» « ج ۱ () هه : ۰ ج (۱)
 هنبرقب تسا راضح تعاج !رهاظ «هداد رد» و «هینگ» لعاف - «ادن : هدوزفا د

 قّرصت كدنا اب تسا طاوطو دیشر زا (0) و « هیلاح

 ۱۸ ص ۲ دلت دیک عوجر ؛ ددرگ ماقم بسانم اث تس ! هدرک نآ رد ادع فثصم ک

 حج قف انک ۷ ؛درادن ۶« ایکسم : زد ج ب ۲ ق اذک 0
 ؛دنرادن ۰ د یافا هک اغلب :ز «افا یامس :ب ءافا یافلب 1

 سن. رييس سم

 :1 (۱) «درادن ارج لصا + ؛دنرادن حز د ج ب «۱ فاذک
 تب یزد دی )۱ .«دیراد ارتب نیا « ج ه«اموق

 ۳ نیا او ( یورب دیشروخ : ۳ (یکورز هو ی 7 ( فلز"

 ( ود : هدوزفا یقاحا طاع پ ب ۱۲)



 ییوج یانگناهج خرا زا موس دلج ۹
 3 هتنشف هداد حر ود ار باتفا و هام كيره یوخ و ِك ات

 ۳ د> تنم روح دارم «نیلباقتم اهل نیتکتم ةتوضوم رس یلع

 ۳ ۶ تایلک تسروطس ن اد زشت هک یی
 راخ ید هدرک. لار ی ها تا قیراباب بارش و

 ؛هتفگ یلاخ تشحو و مع «

 ) پر ای هنوگچ و موک هچ ۶ قات

 0 مادآ زا توگلگ هم هک

 رم نانبا رجنخ زا دوش نوخ هرطق
 دنرگ رجنخ هضبت ()ناج ز وچ ترصن زور

 بابح وی دنک صقر ناشرغاس رد هرهز

 )رنگ یاب هک تکی و تشع گ

 ِ " گنچ مرجال تسا هداهن تسار هار رد یاپ نوچ فلاخم راگزور 9

 ۰ و هیزگ یرعش علطم لاح بسح رب لابقا دیهان و ؛تسا هدز اون هدرپ

 هنینکرب گنها و هتخادنا ناهج ناهد رد للوق تلود نافز ز
 رسم ۳1 |

 ۱952 ۶ افج ام مدت وُد رها و ۰ ادعو ام لابقالا زجنآ دف یریب ۳
 3 اضر () نید زک هندرگ خرچ تسا هداتفا تفو مالم هک لزغ نیدب و 8

 1 هما نطق زد دنکفایم رظن تقفاوم و

 « دندوب هنوکجو :ز «خسن ٌتس ق اذک () «دنرادن ه ج ۱ )

 3 ناوید رد ؛ تسمرس و ربلد و یورلگ و شوخ ینایفاس : ۱۹۳ ص ۱ ج احصفلا
 . (« ناحر وح حب 6 « ناحز وج : ک (ز ۰ ق اذک () «درادن ار تیپ

 .  عارصم یاجع م (۰) ۷ هیقاو ۲ ٍصب دیک عوجر (٩) هناخو رب ۳
 ۱ تن زد رک روطنی۸ تبی نیاو - «اذعص یلعلا قفأ ف دجملا بکاوک و
 ۱ تیمق و داّبع نب  بحاص یا ره ها ی یر ی ویا زا تسیاهصق دا

 1 مولعم لا تس نتم رد هک روطنا لو «تسا | روطم ۷+ ص ؟ ج رهالا ةهیتب رد
 ۲ د.ج ب و و ور ۱ قاک (تسک. زا دن

 ِ ؛ دنرادن ارهلج



 ۳۵ ۷ رم سولج رکذ

 تسد رب رای ناگداز هاشداب و هشتگ روس تعفر و زع تاب

 یردب یاش ءاس رد كيره ()هک وا ناردارب تنه و «؛نش عمتج تسار
 9 ی و (*)کوم (؟)کوب برا و (7وکالوه و. )البق ددوب

 نوچ نیناوخ پچ بناج زا و «هداتسیا گنروا تنه نوچ (۸) یاتیب ون و

 ؛البوق :۰ «الپق :ب ()  «دنرادن ارهک» سن قاب «حز رد طقف ()

 ف اذک ٩ یکوالم : د «وکالم :ج () «لابق :ح «الف:د
 ؛"5وب و غیرا : ج « گوب حرا : ب ؛اکوب خرا :۱ ؛ کوب عیرا :ح زر

 «كحوب : ۱ «ٌكَجو :ج «(كجوب ۰ ف اذک 0 «شلا عیج ف ادک ۰ ٩

 هاب و هلمبع نیس) و د ب ۱. اعضاو اذک 0 ۰ کو :حزپ «تبی 8
 مماج رد -«روکس:۰ «رکس :ح «زکس :ج «(هلمچ ءار و فلک و هیناحح ةاتتم
 ناخ زکنج نب لوت نارس دادعت نمض رد هن و (۲۸۲ ص) دروم نیا رد هن جراوتلا

 رسپ كچوب لاح حرش رد یو «تسین روکذم هجوچ,م یمان نینچ (۲۰۲--۲۰۰ ص)
 مانم ماف هک هدروا نارسپ ناشيا زا و هتشاد رایسب یاق و نیتاوخ» : دیوگ ون منه
 ۲۰۷-۲۰۸ ص) «تسا هتشاد رس دص 11 توهم دنا هنگ کلیس اروا و دناهدوب وا

 [نآ ز دعب یعال هوالع ناب اتم اب یاوک هدحوم ءاب ای] زدیم نیا و « (ادییصم

 دو قیوج رگآ سپ « شا ذیاب هیف و یوقاب

۳ 

 دادعت ِ 7 کم و 2 - روضح یاتلیروق نیرد 2 وا

 خاسن هشت یاتصت وا یقیت راوتلا عماج رد یلوت ناگد ون و دالوا یماسا

 یانگناهح رد روکذم ۳ یغ ْعراوت لا عماج ِ رگ دم صلی کیا اب مداد تسد

 ( یاتبنوس : ب نیم ٩ یاتیب نم :د « یاسوم : جزا ؛ سایق حیحصت ()) 6 منا

 « یاتبم : ۲۸ ص ۲ ج هوا ماقات عبط راوتلا عماج « یاسرم : ۳ (اتوس ۵

 نو "هخسذ ۱۳ به اسب وهم 6 جات وترا ۸+۱ ص رمرتاک عبط «:یاتبوس ::۲۰ نص

 نارسب زا من رسب (یاتبس) - هم «:وگیوس : ٩۷۶ قرو ۸جهتعص 10905 06۲6, 7

 |:نااق کنم :نارباب رک الو نکرخ "تقو زد «تسا بانکی ب
 نابعش رد درک تافو دنقرس نا زد هار *انثا رد و دون نییمن یکالوه تبجحاضم رد
 راولا عماج رد هدازهاش نیا مان «(۱4۷۵ ۰۱4۶ قرو) 19۳ هیس ناضمر اپ
 یوت دالوا دادعت نض رد و. «تسز یکم (۲۸۲ ص) هیف نام هل داعما هرقف ار

 عماج عوبعم نتم ّف لوت مد رسچ و من مپ صوصخ رد (۲۱۱-۲۱۲ 4۲۰۲۳ ص)

 ( تسین 3 حیحصت عقوم اجنب اجنبا هک تسا هداد تسد یدایز یاهورس خراوتا



 ینیوج یادگناهج خیرات زا مّوس دلج

 زادوم و ارضخ هنر ۵ 7 جیسن ات تارخاف 3 د وب هد ومرف هتل ود

 1 :دامنا یزیما گنر تحالم و یدنب شقن ترثک زا نا لاکشا یعا ننگ

 رد راونا و راهزاب یناتسوب و ناشفرد تک کا یا حیباصم (۱) دونی

 اهگتر فالتخا و ابطاسب ناولا تاشورنم زا ()نآ نیمز «هتنگ ناشفا

 و ناوغرا و هشننب نوچ نیحایر عاونا زا )ول دنتشادنپ یرازغرم ه
 ۱ ۲ یک نا زا رتشیپ عضو و تایه روم

 نومب و مر ۱ غاب ن ۱ نوردنا هتخاسن یاگراب تعنص و تسلاق-ن نا رد و

 یناج ره زا هزادنا یی سنا و تشگ هزات سلج نوچ ۳و -ِ

 دنا اش

 "یارس و یغاب هیروصنما ) تروص یا ()هخ هخ ۳
 یادخ داتنرف تاینددبب هک یفه ابی

 ناهج هک یناهج هن مرگن وت یناهج لب
 (0یازفا رغ ناهج سکع رب وت و تسهاک ر

 ریرس و تخم تخت رب فرش هناخ رد ور اهنت ورسخ نوج روشک هاشداپ و
 () قترم رب و هدز هک تم وجا دنده رپ و "هضش نکس () یرورس ۶

 رب و هداهن یاپ یارماک و لد شوخ زکرمارب و هداتسیا تپه و

 رتهم دیاش و «خشلا عیج یف اذک ()  ناهدوزفا یواو اجنیا  د ج ۱ (۱)
 ۲ یف اذک «كولع :ح هرهم:ج  هوهم :۲ «دشاب «ارنآ»
 : هعافا ۷ ؛ب  هخارفآ ان و ( (هتخأ رنبن >)

 زربت پاج یرونا ناوید رد زین نیبیشه و « كجمو : ج «خسن تس یف اذک )٩(

 : ح ه د ؛ یارس هن یغاب هیروصنم : ج «1 یف اذک 9 ۲

 ۱ هن اب وت نام و ؛ یارس هن يغاد هب وز من « یارس هن یاب هن روصنم

 ۱2۸۵ قرد رد اینا تیب نیا ات و اب هنروصنم : ناوید «یارس

 ۳۱ جک هتقم رد ۱ ییصو هک دش دهاوخ مولعم ًاحجبرص شا زا و دش دهاوخ رزکذم

 :ح ب ۱ (ز هد جقا اذک ۸ « یازف رع : ناوپ :دو ج ب (۷ « ریغال

 ؛زورس ؛یعدوم رب و : ح «(یاقترم : : هیلاح مخما |
 (درادن ارهاج د « یبرم :۰ .« سرم : ج ۱ «عبرم رد و : و



 ۳ نآاف وکم سولج رکذ
 نا تارخ لا کیت دا تل جو ترم 3

 ؛دنادرگ ضیاف تادامج و الفع ریغ تاناوبح زا دوب عفاو نآ رب «یش

 طبارش و دنک للمأت قیاقد نیرد لالدتسا لیبس رب تریصب با

 ()لاوحا و روهت رورک هک )لاوحا نیرد ینعم یور زا و درا یاجب ن زا

 « دناد بجاو یربدت و یتنأت دنام دهاوخ قاب راگزور هرهچ رب نآ شقن

 افعض لاح حالصاب شنویاه رطاخ تافتلا نسح هک دوش رّرتم و مولعم
 ْصاخ نایم رد مع تفار و لدع )روت ید طرف و ناشیوزد و

 هویش نیرب زور نیا .داهد یرادروخ رب و مت اروا یاشداپ و كم زا
 ۸1390 هاپس هک ید شور دنتفر )( ماقم. اب نت گن دن داش تت 13

 :ورسخ و اد تیزپم شی زور رحابص ریشابت معیالط زا بمش یشوپ ۰

 . وه راک رد ناگداز ءاشداپ درک عولط قفا زا نارماک و دین اور

 با ینعم یور زا و دنتخادنا طاش طاسب و دندوف عورش برط و

 ۰ دنریگرب یه زور خر رخ بش هّرط
 هوم دا يفرلط نیاتسم 0 تو

 نروگلگ بارش دنرا رد مگ نایقاس
 فر مد ی

 ۱ (جاولب ٩( ظعا بحاص هک دوب هجخ رد نشج زور نآ و

 مچ مود لاوحا و تسا لاح عج لا لاوحا 0 «تجر :ح د ()
 « دوخ :دن هد م یزنا ز د ج ( راشیپ : 1 )۳( ؛هنس و لاس ینعب لوح

 سم

 تسپ ا۵هیصق زا ۷) : نبی نخ :ز « رمخ مرج ج () ؛ .دراشن ون ج (9)

 ؛* قرو 9۵۲. ۳6۲۶ 7 ضرب 0 ناوید) وصان نو یی

 رد هیصق نه زا کید تل هبن «(یرییغت دنا اب ۱۹۲ ص ۱ ج احصنلا عبجم و

 «د ج یف اذک () «دوبح :هدوزفا 60: ۰ ؛دش دهاوخ روکذم ۲۱ ص
 «جاولب ۳۹ «حاولب حا : اولی ز « حاولب تف
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 ۳م بیس یر و ی

 ۲71۳۳۳ ۳ وب ما تب مه بص 1۰م رم تب سی ۰ تصح طچشط ب -ص



 ینیوچ یاشگناهج خیران زا مّوس دلج ۳
 سس

 مر ر* ن ناشیا نو لدع تعیرش رد )دشاب ()یعشوگ ما و دنناسرن
 و شیاسا رد یزور كي مرح نارتوبک نوچ ات دناب هتخیران نامآ

 __-ح فا
 دع 1 یا ننرج و هنرپ (۶) یراب ۳ و و (۲) رینا هتک راکزور* دل

 رو + نم ! ضایر نر دارع و یتغارف نادایص ريت و -صه نآ 9

 « دننژ یاب «

 یرقنت نا شش ام یرقن و » یرفصا و یضیبف وا كل الخ
 ۱ 0۳0 یرثُ اف كن داضلا لر دق

 تادامح دنتفای مان قدافتسا نوزفا زور تلود كيره تان اویح نوج

 تازذ زا هزذ ره رد )و دنا هسا زع ()یراب نیرفا )۸ هک ز ی
 الطاب اذه تلخ ام تم یی مت ناب مرا شنیرفآ ۳

 غامد دنوشن مورحت تمحر نیزا هد یسب ال 2 ناب و كنا کم

 لاعتساب )ار ن ناور و دنناسرن عادص (۱۱)ریذح و 2 تهزب ار نیمز

 حبنم ارنا لاعت 7 هک یدوجو هل ناحبس دننادّگن ثّولم تاساجت ۴

 «  درادن ارهلج لصا د ( یشوک :ح ( یتسوک ۲ (زهج ب ی اذک ()

 هک تسا محللا لوک ام تاناویح «یتشوگ» زا دارم هک تسا حضاو ترابع قایس زا

 «تالومح و بکارم» لباقم رد امریغ و دنفسوگ و واگ ددنام دنروخیم نم اراهنآ تبشوگ

 « درادن 7 « دنشاب :ح هج )1( « یراب و یراوس تاناویح ینعی

 « یایتشحو :ح ناو و هه یا ها «دتشاب : ۱ (0)

 «باوسلا ومآ هلعل و « نادصاق :۰ «جخسن تس ین اذک (۵ « ٌتاشوحو :ج

 ( ریتم قوا نی کل ( :اعردص 0 ؛درادن د «رما :ب (0

 یف لانمالا عمجم رظنا « يلفا ةعيير نب بیلکل وا دبعلا نب ةفّرطل تاییا ةلج نم
 مس مي مي

 ؛ر ب ق ةذام یف برعلا ناسا و (۱۱۱ ص ۱ ج رصم عبط) *اخما باب

 هرات تم قح :ز د () «ح رد طقف ۵ هک» ۸

 اذک (۱۲) « یتلعم : ۱ (۱۱) ؛دنرادن ارواو نیا د ج۱

 ۳۰ ۳ روت جو رییس + ۴ هه

 ۱۳ ۰ تا رک دم یزد نتوماق رد:لو دیسر زظنب هزبتعم بغل بیک

 «ارناور بآ : ج «دراد



 ۳ نآآت وکنم سولج رکذ

 تاع نوردنا کللع لاس رازه اهاش
 ناب نوردنا ره لات رازف گنال

 زور رازه دص یوم و هام رازه یاس

 لاس رازه تعاس و تعاس رازه یزور

 ه راک نادرم ()رازه زا تدایز نیک اهنص ودرا نوربب اهزکشل و ارما و

 دنرازراک ناریش زا "راز )راک و را تقو تفيفحم هک رادمان نازرابم و
 چ

 ءایتلملا لا میسک حال . قانَص و سیاد لاک لیخ مه مس

 لات )بوت ها دندوب ردوا نوزتنا ید هک ناگداز هاشداپ تقفاوم رب

 3 تنکم جوا رد راودیشرخ ناهج هاشداپ نیو خراب نوچ ")و «دندز 1

 ۱: و یشیاسا یلاخ هک درک نا یاضتفا هيلع تبه تسشن تکه شلاب راه 9

 ةيرفا 8 هک دوبرف اسای دسر تاداج سانجا و ناروناج عاوناب یتیهافر ۱

 تموصخ رگیذکی اب و درپنن تشقانم و تعزانم قیرط نوبم زور نیرد "
 فانصا كنانچ (۲ات و «دنشاب لوغشم ترشع و اشامب و دنیان تحواکمو

 تاناویح عاونا دنناتسی فاصنا رادزور زا یناسا نت و حق نونفب یناسنا

 ۱ ۲ کار فا اریسنا تاناویح دننامن بییصت ت باصن نیزا زین یه

 ضزفل لاو و طب لاکک و دیق و ()لح هاتعب دنا .تنالروفت ۰

 « درادن ح 0 «رازه رازه :ح « رازه هد : زا جبآ ین اذک 0)

 «دشاب دوصقم تفص و فوصوم روطعب هملک ود راز راک دیاب ایوگ - «دنرادن حد (0)

 ۳ تو ( تبون هی (تیون هناهز د ج۱ ف اذک

 و ۰۲۱ س ۱۶۷ ص ۱ جب زین دیک عوجر - «راب هن :۲۸۲ ص مماج « تبون

 « دنرادن ارواو نیا ج۱ )0) 1۶ س ۲۰۷ ص و«* س ۱۸ ص ۳

 وه ها:۱ :۳:وج هایو:د ؛اویح ؛ب فالو ۷

 5 « () تأدرم 1 ؛بکاوم + «تابکارم : ج ۰ یف ان

 و «الح >ح) لبح :ف ۰ حج ۱ یف اذک « درادن د « () تادارم 1

 ۳ ؛درادن د ؛ لاج (و لاغب زا)

۳۹ 



 ینیوج یادگناهج خیران زا موم دلج ۳

 زا و دی لط یشور و ایضج ۱! ناهج دننشاد لاغتشا عانتراب نامجنم

 زا ربکا دعس تاجرد عولط نوچ و ؛ لاخ نییز یور ی ۱ لو

 و نیعم و موم علاط ()دانوا تّوف و دش نییم و مولعم كف تکرح
 جوا رد مظعا ّرِن و دش طقاس كرابم علاط زا هلظم تاجرد و تاسوحن

 7۳ ۱ ب رماج هک یا رد عطاوف و منع اسم رتقاع 6

 (٩یاتیچلیا ناشیا /ع و (رومتاقن وا ردارب و لوغا ()هکرب نوچ ناگداز

 و ()ناکلوک نارسپ و ("نانوک نارسپ و ()نیکتوا نارسپ و گرزب
 .  نارورس زا ناشيا ریغ و ناخ رگدچ یودرا ناربتعم و نانیون و ناریما

 ۱ . هاتشداپ (۱) رج و ب وات تتدایو یاهرکشل اب دندوب ()دح نا رد 5

 دندکفا شود رب اهرک و دنتشادرب اههالک ودرا نوردنا رد ناگداز ۱
 دندناشن یاشداپ تخت و یدنامرف ریرس رب و دنتشاد رب ار")وکنما) و

 ریض رب ادن نیا كالفا ریرص ,زا و دنداهن ما ان ساق ین )روا و 170

 ۳ لاف لیبس رب ناج ۳

 ۳۳ 3 قانک 8 ۰و۲  «نوچ دن. «قاهج ۲00
 « روعتاخت نت ایه اب : تم (روماق 1 (۵) و و

 :۲ ,(یانیملیا) ۰ فاذک (« هروهیاقب ؛حز هرومتاقب :د  «رومتاقوب : ج
 «نایجاا:ز هنایجلیا:ج «یاکعلیا :د «یادحا:ح ه«یانحلیا:ب «یاتیعلبا

 « نایوک ۲ «خسن سخ ف اذک 0 (یکتوا : ۲ «جخین تس ق انک 1

 ۳۳ تک شفا سلج زا دم یا ناف یایکوا رپ نایک - « درابن د

 درب یم مسا وا نارسپ زا طقف هک تسا تهج نیاب و «(۲۰۱ ص ۱ جب عوجر) دوف

 . :ح «ناکلول :ز ب - « یبایق حیحصت : دنکی یو وا دوخ زا و

 زا 9 - (دراسد ناکام «ناکوت :ج 8

 ۳ یاهرپث زا کی هرصاحم رد 1۳۶ هنس دودح رد و تسا ناخ زنکچ نارسپ

 ۱ رک تسنیا «(+1 عماج) تفای تافو نآ زا نیسر یغز اروا وکسم حتف زا لبق
 «دودح : سن قاب «با ی اذک () تور رضاخ نه نا یو زا
 «تسا طقام خسن ریاس زاو حرد طقف ۱-0 هو :دناهدوزفا ح ز + ب )۱(

 «(ککنوم >) اکلیوم : ح 80



 ۳۹ نآاق وکنم سولج رکد

 ,رایسب یاهنودرگ و راب رپ ()نارتش اب

 ()ادییح ما نابخب الثجا 3 وا هیشب لا

 (۵ اتوب 3 0 ار

 و عفد و داتفا ما یخارت لوصو رد و تشذگب دوعوم زا یتدم نوچ

 « ترضح نا رد هک نامجو اکح یتعاج تگ لادتعا دح زواجتم لاطع

 رایتخا ۱٩رهیامتس و نیعبرا و عسن هنس رخالا مییر مه زور دندوب رضاح
 یرتشم و دنشاب تداعس نا نانیچ هشوخ ككلف دوعس هک یلاطب دندرک

 زور تلود لیالد زا و «دندرگ وا راونا یضتسم دیهان ی وا راثآ یرتشم
 مجسنم اهناراب و عارتم اهربا زور دنچ نآ رد هک دوب نآ یکی نوزفا

 ازیتعاش و : عرتسم ات باجح و باعس باقن رد باتفا یور و دوب

 دیشرخ یابیز هرهچ هاگاان (۷ 1: رز دی عانترا 3 زجاع نامجنم و تشک ی

۳ 

 هولج تعنام و تقرانم و تبقارم ۲۱زا دعب داماد رب هک یورع نوچ

 مرج مي رادقم ناسا و دانگ باقن دوب بولطم هک یتعاس رد دنهد

 ۱۰ )٩( كنانج تشگ هدودز خیم تار مو دبسش فوثکم د وب دیشرخ

 یک رج ۱ ۵ ارش ۱ :د «نارتش اب و:ج ۰ یفانک 0
 ادراب اتافرص ما :دناهدوزفا ه ج () (!انک) نوماریس اب :ز _ « ارس اب :پ
 اضبر :ز «بدالا بیک بلاغ ةياورل قباطلا ومو 0 )ظ" ؛ ادیدش
 ءار لا لا ةيوسنم تاییا ن () .. هدرادن ارتاییا د «اهر:۱ «اضر :حپ
 یناغلا راظنا « ةروپشم ةص | و ةرجما كم شربالا ةيذج عم ۲# ةريزجلا ةکلم
 جک ین ربسب بطخ» یف ءاضما باب یف لانمالا حجم و ۰۷۹ ص۱۶ ج

 و مفرلاب یور تیبا یف اهیشم.و - ۰۲۷۲ ص ۲ ج پدأالا ةنازخ و
 « سماخما بالا نم عدا ةيممآ یف ف بیبللا ینغم یف لیهفتا و جا

 « دنرادن ار«ار» « درادن ار«هیامتس» د د درادن ّ اردادعا ۰ 9

 «دنرادن ار«هک» د ج ۲ () (دنرادن ارمات» د ۱ «اب :ب (۱)
 ایوگ ماقم بسانم و « خسنلا عیج یف اذک () «دنرادن ارءزا» ج ۲ ٩

 ۱ ؛ تسا «كنادنج»



۳ 

9 

 ت

 ینیوخ یانگناهج خیرات زا موس دلج ۳۸

 اب ناشیا تقفاوم رب شیوخ ماقم زا وکاله ارف ردارب لوغا ()هقوبسپ

 رد و دن دما درگ عضوم كي رد هسره و )یی ) نوماریس كيدزن

 هجا وخ نآ زا دعب و ؛ دناهدرک هشي دنا ناناملسم دصتب هک ذوب هاوفا

 مع د لملب و تنک ی ()ادرف و زورما و تک نابج یتسهاپ زین ۰ يه ۱ ی ۳

 ان روضح یب تکنا لابخ رد ارناشیا زونه و «درکی تفقو (1هیجزت

 «دوشن کم تحلصم نآ و درگن قنور و دریذن تیشت یاهلیروق راک

 و ارما و ناگداز هاشداپ دندوب رتکیدزن (0وقان و ()نوماریس نوچ و
 (٩)نوماریس و ()وقان كيدزن قافتاب دندوب نااق وکتم تمدخ رد هک نانیون

 ام دوب دهاوخ ینات و یناوت تیعمج ۳ اراک کا هک دنداتسرف

 لوصحم تلطام و تعفادم هک دنتسناد نوچ «مرادیم رب یناخم ارنآآق وکنم

 تقو نالف زین ام هک دندابن دعو دوب دهاوخن یضنم ()یغابم و دصافم

 اب و دندما شبنج رد بکاوک تب او تکرج لاثم رب و ممبر تمیعیج

 دندرکیم ینکرح کتساب 7 بناقم و رکاسع و بیا و ()بکارم

 نیس

 ( اقوب وسپب : « «اقبوس : ج ( هقوبتسب : زا ( ةعونس : ب ( هعوینسی : ۱ (۱)

 #  نوماریش : ۰ « نومآربس :ز حاج ب ۱ یف اذک () « دنرادن ح د

 را دسر هو + ون پا 2 0 ا یف اذک () « درادن ارهلج د
 ی مي

 ؛ دادن د «(هنطاع ولو نودب) ادرف زورما : ح ج زا ب ۱ ین اذک ۵)

 رس « هیخرت :ز ه ؛ هیحرت : حج ب ۹ را تی

 ؛درادن د «نوماریش :۰ «نومارس :رب۱ «حج ین اذک (1) « درادن د

 ( درادن د ( نر «وعاب :ح « وقاب :ز اره ۱ اک )

 ات ابو فا «وفاب : ب « وقاب جا (ح یف اذک ۸

 ۳۱ تیم هام اد «یام تا « ابم : حز ؛یسایق حیحصت (۱۰)

 القن دراولا برقا) هثادعا نم هیغابم كردا یتح لات لزی ۸ هتم و تاجاحما یغالا -
 کم :ح بک اوت 2 و دیت ج۱ یف اذزک (۱۱) « (ةسامجما حرش نع

 1 « تباتک : ح تاک :د 1 «باتک : پ هز» ج یف انک (۱۲)

 9 ۰ «بانم ۱ 4 تایم : ب 6 تیاقم ساق ح «ج یف انک (۱0)

 « تسا مم 1 تر عجج ناراوس یا یعب بنام بس 6 درادن « براطم



 ۳۷ نآاف وکنم سولج رکذ

 و دنداتسرف اوفان و ")هجاوخ وا نارسپ و " شیاغ لوغا كيدزاب
 ناخ رگچ غورا زا رتشیب هک ()وکنم وسیپ كيدزنب اریچکتیب "راد مع

 رذع و تسا هدوب مث فوقوم () تیاغ ات یاتلیروق رو دنا نش ۳

 یالیر رب زادیب تسنا ناوتکی ز یکی هتیدنا اراش ۱ دنا لاجم ارعندو
 4 و تفحو هباش ناقن و دوش هتخاس قافتاب كم مماصم ان دیآ دین شاجت

 كيدزنب )زین ()نومارپس هبدلپ رذ و «هتخادنا رب قافو هرهچ زا قافن

 مروت.و یتفداصم ناشیا نایم و ()دوب هداتسرف نایچلیا ")وقان و ۲۳ هجوخ

 ؛(۱)وما لصاح ,(۱۳)داتحال سه دنادشلا دنع كن | یور زا یافاصم

 دلش ناور لوغا ۱٩ مقان دوب دهاوخت نیاف تعفادم زا هک دنتسناد نوچ

 ۳ أ 2  ۲: . (۱۵) ها ی

 شعاع لوعا :ب «شماع لوغا :ز ۱ شیاغ لغوا :ج «« قف اذک ()
 ۲ ین اذک (0) (هحاوخ : 1 () ؛شناغ لوغا :د «شقاغ لوغا :ح

 هوا ۰ «وتاب :د «وغاب :ز . ةوقاب :ج «وما :ب" (وفان ءح
 وسب :۰ د () ۳۸۰ ص خراوتلا عماج یف اضبا اذکو خشلا میج یف اذک ٩(

 جنپ رسپ یو - «وکنم ونشپ :ج «وکنم وسیپ :ز _ «وکتم وس حب (یکنم

 («یکنم» هوالع نودب) <وسپ » هب وزا ۳ هه ۲ و ۱ دلج رد 6 یسفاف و یرزفآ یاتفج

 :ج حد با یناذک ۷ (تیاغ نیا ات : ح 0۱ عشاق

 ؛ار:۲ «حز ب یف اذک ؛نویاربش و 6 نکس ی و

 :ح 13 7 اذک (۱۰) ( رخسْلا عیج یف اذک (۱) « دنرادن هد ج

 اذک ()  هوتاپ :« هوقای:د هاوفاب :ز «وقاب:ج هوم :ب ۰ اوقا
 تخت : هردص (۱۱) « دن داتسرف :ز « دندوب هداتسرف حد ج ب۱ را
 تن و « ةسابحما یف ةروکذم یناوقلا فیومل تیبا نم «  ها حيصنلا یی 4 3 ما اوص

 ۱ ج یاب عیط .یریمسل بام[ مزش رظنا «تسلخ یا یساا 99
 :ج و 5 د ۰ یف و ۱ )۱1( « ۱1۲-۱۰ ص

 ۰ «ارقات :ح 3 اب و ؛وقاب :ز :ز ج وفا :ب ب هم 1 (۱4)

 ارهلج ۳ ؛ ناقدق 1 2 قادقاب : ك ( یادم : ب 1 ۳  3 ش اذک (۱6)

 ؛ درادن



 ؛تسرادبا یدنه چانص یرادنپ رامزا راثن و راثیا زا راهنا فاوس و
 « ناتسد رازه غار و غاب یح ادب نابز هد نسوس نوچ ناحما شوخ نالبلب

 ناوید بحاص ُهعبلم هعطق و «هش ناتساده كواکچ یاون اب نابرطم و

 ابص مسن سافنا تروچ یص ناوفتع رد هک ادم هرع و

 هنگ نوشرا و گچ رو رز شو اب دو هداد تو دوب هنگ
 چ و سس

 یرامتلا ۵ َضّوَرلا اف اف و () م هترابنلا دوملا للع تحان دقل

 یراد هنز تو بش کد اوه عقب

 رابهبلا فا هجو ض ۰ نررظا تاساکلا ۱ یبحاص ی زدآ

 ۳ زا برگ یبسب ۰ نا تنم هچنغ بل

 هسراز لا قنالا تشا 5 ۶ ناوحقا نع ضای را

 هارد زس تینا كلی ام لصوب # 9 ظتس شا بایبسا وچ

 ۲۳: لدنعم ")وه یفو رب اوه لاخ لاخ .تاذ لاصو مایا نوچ
 « دش نشور نامز و نشلگ ناهج ,لدبم یئونم لاس یثوخان

 0راه باط و هیلابل تباط م ةراونا هذه و غیرلا اذه

 اریچکتیب ")نومالیش «دندما درک (0نارلک ماقم رد ناگداز هاشداپ رتشیب

 :خسل عیمج « یهایق حیحصت ۱( ( تسا عم راهچ نی ی (۱-۱)

 نیس ميس یی

 ۳ دب لا دا «لاح تاذ حج + ز« ف ق اذک (۵) 4
 و «خشا عیج ف اذک () ؛لاخ تاد :بن  (لاع تاد :۱. «تنرادب

 نعب (1) «یوه : ةباتکلا ف باوصلا

 ۳ اه يال تابا هل ن .  هرابنا ةيرد هراها * هیمد هرابما هبضف

 ملا لما نساح ق ةبيتلا همت نم لوالا مسلا یف یلاتا امرکک « لصولا نا

 (رارلک :ب ۰۰ فانک ۷ ۰ ۵۱۳ قرو ۸ 8 زا قد و

 «ز « ف انک ۰ هیثاح ۲۱ صب عوجر - «رازلک :حز د ج۲

 حج * 6تا قاجما طنص واء) نومالس و ۳ « نومالیس ف « نومالنش 1

 « نوماریس

7 



۳ ۳۲۳۳ ۳۳ 

 ۳۵ ناف رکوم یز رکذ -

 نحو مارف لح ابص داب یسب ۱؟غاب نیم رو
 تک ها

 نیچ فان رازه نیچ ره ز و نیچ رازه ء دما دیدپ ابص یسب با یور ز

 تابکرم « دش جازم نو و مرک لد نیشنآ تارمج تفت زا نیمز كاخ و
 ه  ,زاواب اهرازغرم رد ناغرم و دندمآ زازتها رد ان و ()وشن زا عیابط

 ِ با :قافخ یوبم هک « راوگشوخ ی دیاب دروخ نوک

 1 درک هه دیک کر

 زس و زارف ا ندرگ ناصغا و .دمآ لع کور اب رب

 تدارا بسح رب نوزوم و تسچ نیت اوخ نوچ نیتاسب و « دنت ؟ بس

 ۱۰ ناوغرا «رف و_ هوکش رازه دص اب رفولین و هفوکش «دندمآ نوزفا زور اهد
 رادلد ؟)نادند یافص و قیرب ناوحفا 7 ؛هدرک )ترا ز اخر گنر

 یور نوچ و ٌیوب شوخ یوم هبلاغ فلز زا هشفب و «هتساوخ ! )تیراع

 و جنغ اب تادهاش )وچ هچنغ رد ملک هنبآ یون رب ین نا

 تنلام ۰ تشگنا نبچ رد نیسای و ؛ ی یاهته

 ۱: )و زورفا ناتسب ش اب ناکرت نوچ یگرن و تنگ یارا نیمز كلف

 ۲ شیع شوخ بر زا هلاپ ناهد لکش رب هلال ناهد و «شکرس

 و: :ج « تاملک طقت شیب و ۶ اب روط زین ح ب۱ ۰ ینا ازک (۱-۱)
۳4 

 زا دارم دیاش - « نام نهبب رد نجس 7 « نهپ دننام : ی ( نبپب دتنام

 ِس ریزارس هوک زا هک دشاب فرب 9 یام هتخن یناث نم زا و نمبب هام لوا نی

 زوم برع رد هلک نیا لصا -هوشب:۱۲ 4خسن تس یف اذک () ؛ دوشیم
 یادتبا رد همانهاش (۲ رب نزو رب "و یی نرو و دا

 ۰ َح یف اذک (۰) « ,زاخ : د () «رایدننسا و متسر ناتساد

 ح رد طقف هلک نیا () « رادبد افص و اد ج بآ «رادبد یانص و

 و 6 21 یف اذک ۷ ی
 97 ی ؛بسنا هل و دراد ارواو نیا 0
 « («شیع» نودب) شوخ : ج ؛ شرع



 ینیوج یایگتاهج خیرات زا موس دلج ۳

 ۱ ر فلکت و دیدین-م فا لیس در داف ههاتم یواغت

 و یقفرب گم ان دینادرگی رزقم ناشیرب ت و دندرکی رّزکم ا,ماغیپ
 قو دنوش (" بم تلفغ و رورغ باوخ زا و دندرگ رجزنم ارادم

 ی شاذنآ رود

 اهدشزت تیک نا اهلضا . ةَق غد نیتشاعلا لِزع اب ۱
 ۱ تا ها تا فا ۸ مه و هالملا تابص نی

 لبقم ربدم هلبحم دوشن رگره , لفاع تنگب ۳

 ۳ دری ادب راهب ؛دزم رکید لاس زا و دیفک رخاب لاس نآ نوچ

 ۰. لالج و زع تاجرد جواب چردتب لابو و ری لزاسم زا ما هاش
 ۴ دسنام « تفایی میصل فرش هناخاب وا تردابم تیزع و «تفاتشو ۰

 3 مج )6 ه 3

 . نوچ و «داهنو تلود هاگتختب " !ارزورفا ناهج ۳2 لول تورپ ور
 1 ام مس نام لادتعاب ح ایر خاول داهن اش 0 لبح نا )٩( لب ّ

 ٍ ۲ ندزو رد و ست را ۳ رو دره هاگباوخ زا هک 0

 دندوب هخ قامزس )۰ !ماد یاپ هک فکس تسد یاهکژرب و لا تو 6

 میس میم میس یی یی روس لس رو

 ارهلج د ۲ هبنتم:۰ «حز ج ب ۲ یف اذک () (رب و :ز ج ب ۲ ()
 : ایعلعم ةديصق نم یبنتل () « درادن

 امذّرخ كنَع ناکام دشآ * امدیشا اب رادب ًالها
 ۴ 2 ینانک () ۰ «دنرادن ارءاره ز ۰(  ءدنرادن ارواو ییاز 3 ج۱ ۵

 ۱ لی هر بی ِ  لح + ؛خن ی اب

 ۶ 1 را و اهدو دف حر (دب دجح حیجصتب) ب )۸

 . کنانچ تسا تخرد ین ایوگ ماقم بسانم هاگتب - « ناکدید :ج « هاکن : ج۲
 ۳ ۱ هش توف ایگنعرف زا رهاظ هاگب یارب ینعم نیا و نیامرغ و نیلگ تاک رد

 ؛ماد هتسب یاپ :ز « ماد رد یاپ : ج (دیدج حیحصت) ب «د 1 یف انک ۸)

 ها هکنانج ماد یاپ - « دنب یاپ ۰ «لام یاب :ح

 ۱۳ ی سا ماه رد را یاپ هک یک یتمب ریسا و سوپ

 « تسا مش توف رهاظ



 1 لات لب یی 5
 ناگداز هاشداپ و هچوتم زین وکالوه ارق و «تفرب زین (۱)ناغ دق 3

 رگ دو 1 یابثا رد و :دنذدمایپ کیو ناگداز هاشداپ یخ و 3 ۹9 هک ()فیا غلا زا و «دنتشگی ناور دنتشاد یئونکی لد هکرگید "

 دنتشادن یدکی و یسار رس هک یعاج کيدزن ۵ (*)یتیوقرس و ناف 1

 ۰ و دنتشادی کا ولسم تعگانم و تالار هی 0 دنداتسرفی
 سس #۶

 و دوبن یرثا ناشیرد اریاصن و ظعاوم نوج 5۹ ساسبالا زیق نب اببالا

 «ناقدع :ب ناقادق ؛د «نافدق : حز ۰ ج « ناعدق :1 0)

 لا :ح فتا خلا:»  «تا ملا: ب فا ما ۲ «زاد ین اذک )

 گرا حد پ ایف ادک «دراذ ارهلبج لصا ج «اذک) فتا

 فیا غلا هک تسین ههش و كش یاج رهاظ - «درادن ارهلج لصا ج «تسا نااق
 0 عوجر) دوشیم مولعم راوتلا عماچ و یاهگناهج فیعاضت 1 ابرص هکنانچ 3

 رد رضاح نام رد - لاح و اکسل هدوب یاتفج یودرآ مان (یادگناهج هد تا 1

 ضرف دیاب اب نما 4(دواذ «نآاق یکم» ی یاندتسای) دراد «ناخ گنج» خسن هه 1

 دوخ زا تسا ملق وپم اب خان زا تسا ره ی و «ناخ رگنج» هک درک
 یّگید لک و تسا طلغ «فیا غلا» هکنا ای ؛دشاب نآ یاجم «یاتفج» دیاپ 0 فّنصم
 9 وال دوب زین ِِ ۹ ۳ 0 ۳ ِ « تسا هدوب نآ 2 1

 : دب ۳ عضوم نياب هراشا ۳ ) و مماج 7 3 ۱
 دب اب (یادگناهج رضاح نام رد ار«فیا غلا» یقعی] ار ۱ هلک و ۹ مرادن یک دف نم» 1

 رک دم ناعآ توصا یاشخر اوت او تا زا دوصقم و گرزب ننا ینعی دناوخ «ننا ملا»
 دیوگ روطس مقار ««تسناد [تسا هدوب اجنآ ناخ زیگنچ یودرا هک ۲۱ص یا ۱

 و یادگناهج جی هکنانچ یاتلبروق نیا دوخ هو تسا وپس ارهاظ رمرتاک لاتحا نب 1

 نناب نت :ا ۱ زا. نا یادهاخ درگ س» كس تك نارلک نا رد یا ی راوتلا 1

 ترابع نکع ابیرقت لوصف نیا رد اچ ه۵ هج 5 خراوقلا تام تداو وم و دندمآ ِ

 طولغم نیمه هطساوب دبال ارهلنج نیا هلداعم هرتف تسا هدرک خاسنتسا اریادگناهچ
 ایسنا هتعادتا لکپ ترابع ندوب 1

 1 « یئوقرس : 4, قوفرس :حزد )1 ِ

 «(ینتوقرس أي یتوقرس >ج)
 «(۲۹ ص ۱ ج رعم عبط) فل الا باب یف لانمالا عبجم رظنا (8)

 میس ۳۳

۰ ۳ ۰ ۶ 
 يوفرس ۰ ۵ ؛ یسسوقرس ؛ بل



 ینیوج یانگناهج چرت زا موس دلج 1
 تثاضت تلیح و ۳ رد و دنتخا دنایم قیوعت راک نآ 9

 ۲ اب ن زااق ()غورا رد تّیناخ كنا تب دیتخای 7 نا
 . نیدب و دندوب لفاغ داشت 2م تا د ینوت هقیفد زا دیابی () ناخ هنک

 . تمدخم ینعم نیرد تاّرکب و دندرک یلاوتم و رتاوتم بناوجم نایچلیا تهج
 1 وتاب « هن یار قاثیم نیدب و مرود قافتا نیزا هک دنداتسرف (1) وتاب 9

 ۳ ۳ نیا ینیا تل

 3 اعدوب 1 ۳ یس ۶ ناف 7 زا و رسا توش رکن اب

 ِ ۱۲ لالبخا تیعر رونا دا تکلم نیناوقب و یتفریذپ لالحنا اهراک ماظن

 . رظنب راک نیرد ازسب رگا و یدوب لاح نآ یفالت و كرادت كنانچ یتفای ۰

 ۱ بناج تیاعر هک دوش مولعم دننک (٩ینتأت و یلمات یشیدنا تبقاع و رکف

 ۲ ("یدعبم زا هک یام نینچ تیثمت هچ تسا هتفر ناف ناگداون و نارسپ
 ۰ و دیابن رب ناکدوک تّوف یوزابب تسا تیسر .برفم ()یبتنم ات قرشم
 ۴ رخاب هم لام دین 1 | دخت ناشیا شناد هلصوح رد

 3 راک و دشین ادیب یرخا ار ۱ تحلص« ن نو درس ههنب رگید اس و دیشک ۰

 3 ۶ رام ره نلع اعم 1 دور ق رلاسره لاع

 3 ۳ شیوخ ماف اقم ماق ار )و متاقت و (0) هکرب د وخ ناردا ِ وتاب « دشی

 ۲ «ناخ كوک :د «ناخ كوک اب ناف :حج نا كوک اب نااع : با (-۱)
 ِ هک ر نااق : ۲۷۸ ص جراوتلا عماج ( نااق : ؛ نافگوک اب نا زیکنج ح#

 ۲ : اونا :ح نا و اقا : ب 0 و نا
 دادند «یشان:ز شا: (۵) ام 9 ۶ ی اقا

 ؛تسا هیلاح طخما مسر اب رتبساتم نيا و «یادتبم : «ح با یف انک (»
 تستی ری تصریح نت 3 نیت ریزی

 ۱۳ ۰ یابند ره ج حد ب۱ یفا ازک 0 «راید : ج (*]ریب : ۰ 3

 ۰:  «خسن تس ین اذک ۷ ؛ تسا هیلاح طخما مسر اب رتبسانم نیا

 « روشاه : 13 ( روعتاش :ح ؛ روعت اغت ِ د 3 اذک )۸( «5رب

 « روعتاقپ : ز « روبتافوب 9 « روشاعت



 ۲۱ نآاف وکم سولج رکذ ۱

 لصا تباث کوس 1 ایامج و رابیوج رد اریاشداپ لاهن یا میادب میانص

 تمات و تساخرب دشاب نالوغم مسر كنانچ وناب دوب نینادرگ عرف یاس و
 و تفرگ هساک وناب () دندز كوچ وا تقفاوم رب نانیون و ناگداز هاشداپ
 دندرک ناف وزب تالط باب تمام و داد رارق دوخ لم رد ارس

 رم سم ا۵ ۳ یو رو مصس

 9 ایلایذا ِ کس تك هم هود تك ا

 ی ال مس بو. لب عسل و ۱

 اهلازلز ضزالا ينرلزآ , هربغ دحا اهمار وآ و
 قو )ین لیبس رب دندوب رضاح تیعمج نآ رد هک نشو

 «دنزاس گرزب یاهلیروق ("نارلک نانا رد ون لاس رد هک "دنداپن رارق و*

 ۱. یاقوت و هووت تدواعم دوخ میخ اب دوب هک سکره تیزع نیدب

 81960 ۱ یتیوقرس و (۲) تگ یرابب ناهج فانکاب و دش یراط یک فارطا 1

 قفر بیلاساب و درکی تیاعر (!بناجا بناج یکین و فلت عاوناب یکی

 ۱۴ یعفد باب نآ رد هک یمج و ؛دادی تلاتسا اربراقا و ریاشع گریز 39

 ۱ ج همدقب دیک عوجر () ؛ درادن ارهلبج ج «ینعم بسنا وه و « مزلم

 لول تیبلاو یدهلا اپ جد ةيهاتعلا ییال :دیصق نم (1) ۲ هیشاح ۳ ص

 : اذکم ةديصقلا لصا یف
 ایلایذآ ررجن هی * ةداقتم ةفالخلا هعتا

 و دو انک )1( ؛ «لیعسا» یف گ با و ۱ ص ۳ فاغالا رظنا 1

 1 ؛ تعبب تیعس ؛ تعبب تیعس ی (یرتو (تعیب تیعبت : ج

 :ز ج ب ؛«رازلک نالا : د 1 0) «حرد طقف )٩( « شما تهل
 هناخ دور ود مان ن نارک و نایت نا ناکایا و ناز «رازلک ناپا

 رخآ یث اوح دیک عوجر ؛ دنا موسوم 2 نیبه زین نولکا هک ناتسلوفم لایش رد تسا
 ۰ ؛تسا هش رکذ زب ۱۶۶ ص ۱ ج رد نارلک و « باک

 ج «یلوقرس:۰  «یقوقرس:د «  یوقرس ۱ ۷ «دراد ضایب رس
 ی « قوقرپ :ز 7« یوفرس : حب ۰ ینوق 8

 نیا 1۳ هاش



 ییوج یانگناهج خیرات زا موس دلاج ۳

۳ 

 ۱۰ ناو هنر :ارف هار اجنیزا و تسین رذگ لزنم نیزا ۴ ایا

 دنتنگیم () لیثق ۳ تقینح یور زا گرو «()ةیرف ناب

 رپ وت زا 2 لد منکر برگ

 0 (۲)مرب اک لد نآ ۰ منکفا ی

  نااق وکم اما «دریگ مارا 9 9 زکرب هک رهوج ")ره و *
 1  هقیلو را لنکتم و با تو زا اهزور و دادین اضر نادب

 1 . زا وا تغلابم و حاحم و ری

 1 دوب هتسارآ راقو و رویزب هک لوغا (۱اکوم وا ردارب دش زواجتم دح

 ۱ ۳ نیرد ۵ و ماهداد طخ تمام عبجت نیرد هک تفکر تساخ یاپ رب

 ۰ و رییغت وا تراثاب و مرذگن 1 ناف وتاب هدومرف زا هک هدرک طرش ۷

 ۱ زا ناان وکنم نونکا نوچ مشابن دیزم دیرم وا لوقرب و مد هار لیدبت

 . نیزا دعب "7 دیوجی فارصنا و لودع شیوخ نخ و اقآ دید تحلصم
 ۲ و دسرن ضارتعا لاجم ("دیان عورش فالخ رب ینخ رد ینیا و اقا را

 ۲ رد نافز سالاب : و تنگی طف نیرب نخ نيا )دنا ی تساوخ زاب لحم

 ِ نخ نیرب وتاب دوب عطاس یناهرب و طاق یتج نوچ «تنسب تحلصم نیا

 ۱ ۱ اد رکم هدرک ییذآ هک رپ و دون تین
 ۳۲ ۶ لاسا عمجع رظنا ؛ (مراب مولا طقا لقملا نم ذوخام اهم لا رطتنا
 3 ؛ریضت الب نیدلولا لاتما ین ماللا باب یف لانمالا عبجع () ۰ . نیما

 3 ۶ ییدلا لاک زا ما نرغ زا 0 «لثت:حد ج ب «زآ۰ ۱ ین اذک ()

 ۱ «شیوخ ل رد هنیا ره : هدوزفا ح 6۵ «دنرادن ج۱ 6  «لیعسا
 ۱ اقا نافوتاب:ز «ب «حجیفانک 0  «خسلا میمج یف اذک ()

 . هتسن لصا دراد یوق لاتحا «وتاب رب «نآافه قالطا تسا بیر لیخ - «وتاب:د
 . یضعب و هک «نآ اق وناب» هب ارنآ سس یضعب دعب تفس هراوب «اق۱ وتاب»

 ِ (حرد طقف ۸- عن میش ون «اقا نااق وت "ایه هد نیرمالا نی عیج 1

  تمالم ار رب رب د 2 نوا کا :هلم نب امام یا زا

 ۱ لصاز ِ ۰ « دنیا :رهاظ (1) یک دارم تفل ام
 وی

 ۱ ِ و 9 همزط۲ جزو بیم اذک (۱۲) ؛ درادن !رهلیچ



 - - ستار میت

 ۳ نآاف وکنم سولج رکذ

 یاساب 39 1 یصنن ۲ جراخ و لخادم یقیاضم زا و .داب ۳

 و نازرف () ناباح زد و دفاب ِِ هتسناد یااق موسر و یناخ گنج

 ۸135: ارریطخ یاهراک و هدوبر نارقا و انکا زا ؟)قابس بصق نادرم رای

 باعص لالذا رد و هدوب روما ددصب و ی دوخ سفنب ۱

 ا نآاف وکنم ناخ رگنچ غورا رد و هدون زجعم نیهارب باقر و

 ؛روهشم و فورعم تمأرص و اکذب و روکذم و فوصوم تماهش و (٩اهدپ

 تحلصم و دریگ ماظن و رارق وا یارا ناهح یار نسح تیناخ راک و

 « دری دپ ماوق وا یاذگ هرگ ریبدت ی تستر ات تیعر و تبالو

 یراکره درم "و درم ره راک + یراب ناهج رد ()تسدیدپ ؟"دوخ

 ۱. تکر د تحلصم نیا ناع هل نخ ام سیم لک و لاجر لمع لک و
 هچ مک وا تیارد و تیزع تنگنا رد تکلماخ و می وآ تاذک

 ریشمت 2 تب لواذ و ا تمارص و تسایس نار ریز رد راگزور نسو ٩

 ؛ددرگ لولسم وا تماهش و تیزع ماین زا روغث تیام و روهمج تیاعر

 دندوف ماعنا درخ و لقع ممج "تنالک نیا 60نوچ تبرضح نارت]
 ۱: صیصختب و نایلاع تماعب ۳ ک سا دیاوف و دیاوع هک دنتسناد نیقی و

 یتسار زا وج دون و كیاد در ذکب نیزا هچره و تسدیاع ناشیاب

 رادلا تنکسا ٍو اهراب سوق تیطعا (0دنتنگ قانتاب «دوب و یرذگب

 ارهلج لصا ۳ ( نآ : هدوزفا « (.ح نآ : هدوزفا دیدچ حیحصتب تف )۱(

 « تایلح :ح ؛ بابلح ۱ یا هر ها « درادن
 اهن ی اد بس ای یا یا ی ی ی تا یا تدا

 « ایم صف 71 ؛ (قابس بصه) ح فا اذک (0) ؛ درادن د ؛ تاجرد :ج

 : 1 )٩( درادن د د یی ۳ (دبدج حیصتب) ب ( قابس تیصق 1

 8 )1۳ «نيا :ج۱ «حز هد بین اذک (*) « درادن د «اهذپ

 نیا ح 10 ( تسدیدن :ز «تسدد :۱ «(تسدیدپ >) تسدیدپ : ح هد
 هلج نیا ۰-۷  «دیاوف هک دندید : هودزفا دیدج طخ ب )۰۰ ۰ «دنوادن ارو)و

 «تسا طقاس لک رگید خنن ماقم زا و تسا ح رد طقف تسا مزاول مزلا زا نآ دوجو هک
 و یربرحلا تاماقم نم ةسداسلا ةماقلا نم ةلوفنم فّرصت الب. ةلبجما هذه (۸-#



 ینیوج یایگناهج خرات زا موس دلج ۱۸

 (ددنیب ترازوی رهن هطساوب 3

 (0 انیغ ادیس امالخ انیلشا 9 م ادبآ دیس انم كلهب سیا و

 ۱ هاشداپ زا ارتیعمج نآ نارضاح تسامن رمالا ةيقاع رکفت و ربدت زا دعب ات

 ۰ نسب وتاب (*نوچ هک تفرگ رارق تلمجتا رب یارارما و نانیون ات ناگداز
 . و كلم روما داسف و حالص روزس ناشیا نایمرد و تس ؟رزب نارسپ زا *

 ان کم تراشا گن ب ای دوشی ناخ دوخ رگا دناد رتپب ها تلود

 و قبطنم هلج نیرب و دنتفگ قفتم تبضق نیرب تمام نوج 2 ۱)یتتس اح

 ناب ناب و ما نو هجو "متن مک نخ نیزا هک دنداد طخ

 طافن گنهآ و و متخ نا اوقاف رب زور ّ نکن نوگرگید ۱

 با و دش هتخارفا "زور هجرون * یاول هک صید زیر ۲ ات ؛دندون یو

 تشک هتخادنارب 0 تلظ

 . زور نانچ زا ۱ )مثچ نش نشور ۰ زورفا اع ۴ غارچ هک یزور

 . .هدید حیس سنن شداب + هیمدرب تشهب ز شحبص

 ۲ یاهنخ وناب «تفرک ماظتنا راوایرث هنید رارقب ناگداز هاشداپ عاتجا دتع
 تادقم ك دوبن ۳و و 1 ار هتشذگ ۰

 ً ۱ )0 هزرادا ما ساز هد سا قبس ام راکت و
 1 ةسامح | حرش راظنا ۱:۳ ص ۱ ی

 ۳ شا تاتبطو 12-39 ص دّربلا لماک و ۲*۰ ص ۱ ج قالوب حبط یزیربثل
 1 «دنرادن ز ۱ 01۰-۰6۱۱ ص ۴ ۱ 6 ص ةبيتق نیال

 3 وا 1۹ « تسوزا رایتخا : یتاحما طخ ب 4 تسدتسب ارهه ح ی اذک (۲)

 ِ :ح «()زور هجروب 1 )3 یف خ اذک ۳ « دنرادن د ج۲ « دنادیم

 ۴ :ز زور ینارون : دیدج حیحصتب ب ۲۰ وفا ۳ نور رول 2: یو نوف

 و اکژزور : حج « ختسن ۵ اتسم 4 اذک (۰)  تش : هدوزفا ج () ؛ زور

 میس رس

 « ذوب : ج ؛ شمشچ : ۰ ۱ ؛ زور هچ 8 ۳ 71 2



 اس تن نا

۷-۳ 

 تا تم یاد ی ان تیپ تونه لا او

 یه یک ات یا ی تا سه تا

 یا و یا ی یاب یی نیش قاب و و تشک و ی ات نت ی ی ته ی و ی این اتکا ین یک یک ی ی تم تصنیف تا

۷ 

 ۷ ۰ .ناق وکم سولچ کد

 س رب اب نااف ()وکنم دندیسر رد )یجوم و ()وکالوه .ارف یا

 و ()اقوب وسیپ و )یاتهوا ارما زا و "کوب وب خیرا و (اکوم شیوخ

 وتاب ناگداز ارشاد و ناگداز هاشداب و نانیون و ارما ید فارطا

 ضبونت راکرد نآ زا دعب و دندرک یوط اه زور و دنتخاس گرزب یتیعج
 هراک رش و ریخ و دب و كين و دشاب هعفاد نآ تیلهآ ۶ یک

 رد و تینک ینادا و یصافاب اهرکشل و نیشچ راگزور رم و ولح و هید

 نیرد اهیش و اهزور و دندرک جاکنک هما راگماک مزر رد و رادمأن مزب
 و لسن زا ناکداین , نارسپ هربز زا ۲ فوت ی

 كلام طبض بقا رکف و بياص یارب هک دشاب رسپ مادک ناخ رگنچ غورا
 ۱۰ لی ها تسه هک یلج نیرب كم را هچ درو دنابن کلاس

 ددرگ_لفم اهراک دونع اب دوش تخم روهمج ماصم و روما هاق دنام

 ۷" كرادت و ("دوشن رتسیم رییدت و لقع تسدب نآ ۱)یتف و قتر ()كنانچ

 نب زکالوه ارق دوصقم -«(ءارف» نودب) زکالوه : د «ناخ وکاله و ارق :ج ()
 اب لوغا اب راز ا اتایحا باتک نیا رد هک تسا ناخ زیگنچ نب یاتغج نپ ناکیتام
 «یوم :ب سد ((۲ وا تست عوجر) دنکیم ریبعت ارق طتف

 لوا رسپ (یچوم) یجوم - ۰0۱ذک) ر کید یوق : « یحوف : ح «  یجرف "ج
 عماج رد سا یک دم ناو 1 لوغا رادوکت ردپ و یاتغچ

 46 ۸ و ی 1 تسا روطسم هبب یجوم ظفلب اچ هه هشولب عبط جراوشلا

 تسا گوکشم هبی تءارق هک دیوگ ربخا عضوم نیا شاوح رد هثولپ ویسم و
 ؛درادن ز ٩ (یکتم و : ج۲ « سن سخ ق اذک 60

 کوب غیرا : ب , و شر 1 تم اذک 0 99 ص۲ ج عوجر

 ؛اموا :ج «ب۱ ف اذک (۱) «غیرا : د 5و وب غیرا :ح نگو غیرا : :ج
 « اب وسپ : ج (0) « درادن د « یاههربوآ : :ح یو : «یاضفوا : ج ِ

 « درادن د « افوب وسیپ : ح  اقوب وس ۲ ( اقوب وسپب : تب «اقوب وسیب : ز « َ

 سس سن .يتس

 « دنرادن ارو واو نیا ز د ج۲ «ح ۰ (یقاحما طض) ب ی اذک )

 « دنرادن ار هلج لصا ز + ۵ 5 و : یا 3 ۳ تك

۱ 

 0 ۱ و و ی ادک و
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 ینبوج یادگناهج خیرات زا موس دلج شو

 مالعاب رنایچلبا و دون فوت اجنا ۸ دیشب ناخ كويک هعقاو تلاح

 تاثیا راضحتساب و دینادرک رتاوتم بناوجم رياشع و براقاب لوصو

 و ()نوماریس و تشگ ناور نآاق کنم مروقارق دودح زا ؛درک تراشا

 (یاقبروقنق دندوب دودح نآ رد هک نآاق نیتاوخ و ناگداون رگید
 ۲۰ دنداد طخ و دنداتسرفب شیوخ ماقم ماف دوب مروفآرق ربا هک ارنیون 0

 دبامرف چرهب وا نامرف و عح تساقا ارناگداز هاشداپ همه وتاب هک
 باوص و دنار تراشا وا ما زا و ماهداد اضر نادب هه ام و تسذفان

 رد نوچ ناخ كوک ()نارسپ (رگید ناگداز هاشداپ و مان ابا دیب
 زور ود كي و دندیسر ؟وتاب "تمد ()همدقم رد دندوب "وا راوج

 فوطعم شیوخ یودرا بوص اب تعجارم نانع تزاجا یبو دنداتسیاب ۰

 ۱ تصخر راضم نزآ تدایزب اف ملل قرن )تل تب !دندرک
 ۲ و دنتشاذگب وا تمدخ رد شیوخ یاج ارنیون ()رومت و دناهدادن
 1 افتا و دور جاگنک چرپب درب ذپ ماطتنا نیت دونع نوچ هک دندومرف

 نارسپ بناوج زا نوچ «دوش یتفتم تلمجنا رب زین وا دشاب ٩)ینیا و اقا

 ناگداون و نارسپ زا و )لوغا ناغدق ناف نارسپ زا دندش رضاح ۳
 سرم ۳۳م 2

 1 « اقوب روقنق : ج (1) ؛درادن د « نومآربس : ۰ و یک

 ۲۳۳۵ "اتو 5 ۰ یاسر :ب ۲ یاروتم :۲ ۰ «فبیق <<
 : ح () ۱: یاهتووطوق 4 ۲۷+ ص هشولب عبط ٌراوتلا مم هاج یراشروبس :ز

 . دوجو هک هلج نیا -۸) ( هک : هدوزفا دیدج عیحضتب ب « و : هدوزفا

 ۳۳ ناو جک زا و تبا حد رد طقف تسا مزاو منا زا نآ

 ِ « وتاب راوج رد یتعی (9) « و هجاوخ دندوب شیاغ لوغا : یتاحما طخم نآ یاجم

 وفا 1( ((8) هب عوجر 0 « هه زا شیپ و هه رب مذقم ینعی (۱

 ۴ ز 13 « («تكلن تو يا < 8 د دیدج حیصتب ب تب 5 انک (۷)

 1 «ب ین اذک ۰ . ؛ روم : 0 ج ؛ روپس : :ح ؛ روجش ِت 3 8( « دنرادن

 1 ۱ "۲ ین اذک (۱) « درادن 3 « یئاقا : ج (یناواقا :ح رز « ینیاوافا ۰
|۱۳ 

 ۱ «لوغا ناعده: با « لوقا ناغدق:ح «لغوا ناقدق :ج ۰ «لوغا ناقدق :ز « د



 ۳۹ نآاق وکنم سولج رکذ

 دوب دناوت نا ()تیلج نیا .لضاح نارط

 دسر راکداق تفت دا ایم ی

 تسد ارد ۵ هدابع نر هادی اعتروب رشت فال نت تکلمم حیتانم ینعب

 ناف وکنم مع و برع ناناخ ن .راخ ها )ها مظعا هاشنهاش تیر ۳

 تیز یور طیسب ۳ دندان داب 9 ات 1 یاقب ترا هک ۱

 و اموع نابلاع راک و تفرگ تنیز و بیز رگید راب وا لماش لدعم "

 ")رد كنانچ تفای توارط و قور "۶ مالسا لها() رازابزور صیصختب "
 قالاقم ۲ !جارذآ زا و دوش مولعم نآ و ربرثت هک یتالاح یانثا

 نالکتلا ابر لضف یلع و ددرک موبنم نآ 1 تقیثح دانی زر تروص ۹

۸9 

3 

1 
1 
ِ 

3 

 نو سس ات یا تو ین یا اه مت ایر

 نیسنس دودح زا نتشبوخ یودرا 7 نوج ین 9 ؛ناعتسما وه هنا

 عضوب نوچ دش ناور ناخ كوک ترضح ()رادنبا ۲)تیزع رب رافلب و
 هزاوا دشاب هار هزور تنه ۱ غیلابق رهش ان اجنا زا هک دیسر )یا

 :حز هج «د ب۱:ف اذک () «هاج : خسن یتاب «ز ۱ ف اذک ()

 زا :حز د ب ۵ «ناناملنم : سن یفاب ۰۱ یفاذک -9 ..هاشداپ

 هدوب جزرد حج جاردآ فّس لایخ زرد دیاآ دن 2 .. نمضرا و ٍط ز زا »ِِ

 َیط ف یا ۱ باتکلا جو یف هتذغنا لانی همان ٍرط و همان لخاد ینعی حنااب تسا

 ارد لو «(ناسل) اذک و اذک باتکلا جرد 7 هبط بانکلا 7 جژد و

 3 با جرد هنآ جارذآ لب ای راثذب هررتعم تخغل بتک رد ینعم نیاپ جزد مچ رد

 نانز هک هچقودنص ینعی فورعم ین جرد عج اب قبرط و ها َ 1 كيرعتلاب 3

 قروه اد دجع هلک ناو" «(نل و جات و ناسل) دنهن نارد | اردوخ تالا ره|وچ

 هس ود ردقب « و () ؛ دن دهایم یک دم ۱ص یرو رزق گی ینعب و ۱۳۹« ۹ ست ساز ی ی انا تی تام نیس تین شد تن تا سم ی یکنواخت یر ی

 ب «حوه ف اذنک «نیسس :ج ۲ ار ؛ ای هلک 8

 ج۰ ف اذک )۳ «(<رب» نودب) تیزع :زّجا ؛ تیزعب : دیدج حیعصتپ ۱

 و ف اذک (۱۰) ؛ درادن د « ؟ادیبا : دبدج حیحصتب ب « ادتبا جا 1

 :ب (۱۱) شیلالا :ج . «یامام :ز د «یامقاا :ح یاب 5
 « قیلاف :ز «قیلایق :ح د « غلابق :ج ( عام ۲ « علایق : ۰ « عیلاق

0 

۰ )۷( 



 یو یانگناهج جرات زا موس دلج ۱

 )نوچ نایچلیا و .دش لامالام روج تبرش زا یک غاز دن دنام ()لام

 ۱ لاوما لیصحت رد نالصح و «تازیر كلام (؟راطفا رب ناراب ر اطقا

 ۱ کرد اجر ناب ناگ  لاف رب بز
 ۱۱۲ هتنادام رارف ()ناکع هن و دنشاد رارق ۳ ناکما هن هنادزکزنب

 ۰ . دناغ هیاپ ريض ردنا رتزارف نازک کیر هی نادرک دیک یاتج 9

 3 ثیدح ی یر داسف و ی و ۳ ,نوچ ف فیح
 ره ۶ ه و۶ رس چت ِس و

 ِب ۱و دان ال 3 تم نم ۳1 هم

 لا 0 رمالا قیضاف ء اجرف رظتن اف رمآ قیاضت اذ

۱۰ 5 

 نازخ تفو كنانچ م س دیسر برط ۱

 مت ح

 گنچ هلان و دورس گناب و طبرب شورخ
 دسر ام نو زاس بکلاف رس مزب ز ۱۶

 «كلم و :ج ( کلام : 4 او جد ب ف اذک ()

 ۲ ۰۰.۵ انک )۳ دراد لّوا «راطقا» زا دعب ار«نوچ» زا « دنر ادن جبا 0 )1(

 3 «راطما :ج 1 راطقا و * دب ل>ح حیجهتب ب ((<رب» نودب) ر اقا : 1 « راطقاب : 2 ۳

 1 5 ۳ «جج بآ قف اذک (۵) «(<راطقا» نودب) زب :د ۱

 تردق : یناعلا طخب پ «ناکما :ز .د۱ حج قاذک 0
 3 دام رد قلخ هلج : هدوزفا ح  «دندوب هنام رد قلخ ٌهلچ :هدوزفا د (۱)

 1 باوص نیه و ( ةَمزا : هدوزفا هیشاح رد ج طقف 0 ۱ ف اذک

 3 ۳ ی د طعقلا و هدشلا همزالاد ناسللا ف لاف تسا تیدح لصا قباطم و
 ۳ .یزتکا [ هلساوپ هچ مدرکن ححصت ج قبطب ارنم ام لو ««یجرتثت هبزا یوعنا
 3 هدوب هتشون ةمزا فذحم ینعی رامتخاب رولعنیه هم تی ۳ یوق لانحا تست

  هتخاس یروهشم تیصق عوضوم ارنآ ۱:ابلع زا یی تب یی نیه و - « تسا

 3 ۱ تسنیا یزلطم و هچرفنم نیصقب فررعم تسا
 رجلبلار كلی نذا دق * یجرتثت ةَمزا یدتشا

 « «ةجرفا ةديصتفلا» تحت رد هفیلخ یجاح دینک عوجر رتشیب لیصفت یارب



 ۶ 09 جا تب

 ۳ هت

 اس

۳۳ 

 ۴ نآاق وکنم سولج رکذ
 10 1 و

 ار 7 لاعم بنارم رد زورب زور جردتب ات مجلم 3 را ماجلب

 « دبانی (0) قلت تعاس تعغاس () یلود و تخم

 دهاوخ درم هگنا سپ (۷درا دیدپ . دهاوخ درورپ یلگ نوچ تداعس
 قاث :قرف رب ده ("رب کیا سپه تیالک درود رتب لایق تو

 ه صاخ اهجات رب ۳ درارب وه اسب و ۲

 تلالج و تزع باتثآ علطم ز 1 تر دق و تّکح روپظ م اگه نوچ ات

 هرویت اهذدضب " ۴ و دم ود ۰ نارایقت لود ۳و انس ی
 زوم نوت

 و ناج یاذم رد .شج تق ۳ 9 ۳

 ۰ ۱۰ مدع زا و دیا لعنب تو ِ تلود هک اند ناگدنب ات () دهد

 « دنناسر مدقتب مظع تم نآ رکش و دننادب مسج تبهوم نآ ردق دوجوب
 تاحر زا دعب هک تسنا ینعم نیا ناهرب و یوعد ربا قادصم و

 و ثاماعم ناغ و دش فرختم تسماقتسا نیم دا. ناف یا

 ضب قو هک یخ تالظ و «فلطعنم یتسار بوص زا تلماج
 ۱ تک له اتیاقرب و « طالتم ثداوح را جاوما و تنگ ارتم دوب

 )٩( مس ۷ رس تراک زا و لا هتفوکرس نادکندرگ

 (تلود رب تن و 0 «تلود و تن و :هج هز ی اذک - 3

 :ح د (۷) ؛تسا نام رد دارم اّهاظ ینعم نیمه و دوشیم ببر یّدعتم ینعم
 هردص ٩( دی تقو وچ :ح» 3 حب زا قف اذک ۵ دیار

 م هم

 :املطم قيصق نم یبتل مو انفرع 4 مو می

 هایض مالظلا نم تک تیح ذا « هاّبقرلا 0 نما
 ۳م

 9 اجنیا ۳ و قوس ِ ویشوخ و هوس 0 ب رم ۹

 1 فرصنم هه ان یاکرا "0 هر 3

 2۰ د جب ف اذک )٩( مش :د «مش 1 ۱ «حز ء جب فا اذک ) ۰

 مس: ۰ مشدز



 2 یناورشون لدع طاسب قدرت 7 یا تخت رب ناات

 "یرایرهش دعاوق دیه و یرادناهج مسارم یایحا

 ۳ هاچ ۱ ارنک كي هک دهارخ نرخ ()الع و اع() ی

 ات دهن وا سرب یهشنهاش رسفا و یاثداپ جات و دکور شیوخ
 ام فاصنا سا

 ترطف ًادبم رد زوفوم وا تجرم ضیف ناضبف زا نوکسم حیر ناطق
 نیزم تداعس زارطب اروا دوجو سال دانجالا لبق مارال قلخ

 مافب یولع مع زا نوچ و «نشور تفاصح راوناب اروا ناور و دنادرگ
 ۳ ات )دهد شرورب ۲ تا (0لتع ()داهج رد اروآ داهن دیا یلفس ۳

 1 و لاعفاب و دهن وا )تیارد نطاب) ناهد رد تنازر و ماح * ٩ !نضاح

 . رداصم و دراوم رد 7و دنک مهلم ار وا دیدس لاوقا و د لاعا

 

 و "ح قباطم نتم ناونع ()  ؛اکلیوم :ح 0)

 ۰ و دیدچ خم ب نآاق رکنم سولج زکذ :ج « تسا
 ۳ تک و فاشداپ دم رد ن "اف وکتم لداع هاشداپ یو و کذ : د 9
 ِ هللک هب ود ردقب * ه «یخایب 3 تیز 8 « دنرادن ارناونع نه زد : لاوحا

 یشلاون ع و هلالج ل لج :خسن یاب «۲ ی اذک 0-6 _« ضای
 9 : ج بآ « قلاخ : :ح و اذک () « دنرادن ار «ا ر» ز ۳-1 )4(

 3 «(«رد» نودب) داپع 7 ف اذک (۱) « قلخ :ز «قلخ قلخ

 ۶۳ اروا هینادرگ : هدوزفا یتاحا خم ب 0 9 ( داهب :۰
 ۲ نودب) تساک : ح ح «(هفطاع واو .نودب) تساکپ ؛ز ب۰ اه ج ق اذک ()

 3 ۱ یار 1 ) 4 دناهدوزفا ح ح (یفاحما | ط) ب (٩) «(هفطاع واو

 3 « درادن « هاچ :ح « هباد : دید حیحصتب ب : شاخ 1 4 صاح 51

 تیارد : دی دل حیحصتب .ب ( نطاب تیارد و (۱۱--۱۱) « یهایق حیحصت

 دان ول نيآ ۱ 0 ؛درادن ارهلچ لصا د. «ناشن



 ۱ وا لایتسا اوت یی لار صحت

 دندبد یز رپ تاشاو ل نام رد و دوب هداتفا هزات ثرف و ثورو

 نوچ ۰۲٩ دنا نوچ و اکو هک لیخ و تسیچ لاح هک دندیسرپ روجنر

 اب زخ اب هانب و تسدرک چوک ٩۱ نمجچ هل ننه هک ددتسنادآ .تقیطت

 هدوبر و تسا هدرب تدسفم یناخم ید 1 و فر یخ نایع زا 0

 ه رضاح یتثک كنآ بپس تسا هریزج نآ رد تمام شاق و یاپ راهچ زا
 درو )اف و راکما یک عجب دزی جوم اره یه دوبن

 و يساخرب ٩داب هاگان (دننار رد پناه دیر هچ نادب 9 کف

 ؛دش رهاظ نیمز و تخادنا گید بناچ اب هریزج هاگر ذگر گرا اراهبآ

 اروق نقاب زیج او ریعات ق دندنار رد ات دومرفب اررکشل ن را نااف رکنم

 0 وا :رکشل و دنتفرگب

 دن دنارب یریساب ارناشیا نادنزرف و نانز و دن ارج و دنتخادنا

 زاب بآ و دندرک تعجارم مزع و دندروآ نوریب رایسب لام و ته و

 و دش شیوخ رارف اب تمان تشذگب اجنا زا رکشل نوچ دمآ تکرح رد
 نااق وکنم تمدخم ار("نبجم نوچ « دیسرن للخ با زا ارسک كي رکشل زا
 ۱ رداربب دیامرف تیانک دوخ تسدب روا نتشک هک دوم نشاعلا دندروآ

 2 نیا و < دز من ودب نایم اروا ات دومرف () كجوب دوخ ()رتدرخ

 تسا لیلد نااق وکنم ناهج هاشداپ تکلم حاتنم و تلود لاقتنا رب

 تنم یی جاتح
1 

 اد دی و نچ و کل 29

 «دنرادن حد یمح:ز 3 « نی هم ید با اق

 ( وانش حج اش : هود بل اف اک )

 « دندوب نایت و زوم : هدوزفا هیشاح رد دیدج امت تم )۳(

 ید ح (یناص ججمت) ب ٩ و

 ی یا یو کد رم یا ح «نمجم : ب  «نیح : :ج 1 ()

 «طقاس خسن یفاب زا و (ردوخ) "بسا دوجوم ح رد طقف «رندرخ» هبک (۲ ۰

 ورا وا (كجوک : ج ؛ گلجوت : جد «یلمیوب زدیم : 0 0 73
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 هنایم زا قاچنق ()ءامک زا یوق اب دوب ()نیجم یا مان هک یکی قاچنف

 روا نوچ هتک لصتم 9 یمج رگید ناگتخیرگ زا و وبه نوروپ

 بش ره و یضوب زور ره . دنک ()دانتسا نادب هک دوبن ینکم و نیش
3 ۲ 

 دربی دز ۹ دننام دوخ 1 0

 و ید وب هتفر ۳ یعضوک نوج دنتفاب یک ار ۱ وا نان 0

 ۰ ص

 9 ۱ و دوب ()لینیا راک وا یاجلم و برهم رثکا ! نوچ و «هدرک گ یپ

 لا لا رب "تسدشع ()هیوپ یخ و یراوتم نآ یاهی نای
 هاشداپ « دشی تا و اب )0( ی تسدب یزیچ و هه نوریب

 دص ی رد 0 ۳ اضفک نفی دا ات دودرف ن را وکنم

 ره رن )تلجوب وا ردارب یو و فناشت رد حالس م ان لوخم درم

 ۷ دن دیسر (08) لیتبا یاهشیب زا هشییب با 1 فرط ود

 هراپ و هتسکش یاهعودرک و (۳)دنشاب هدر 5 جوک دادماب هک دنتفای هناخ لیخ

 دوو ۹ یتخ تر مي مي

 4 نجت : تو ( نی : 9 ( نم : جز ب «(سچ) ۱ فن اذک ()
۱۳۳ 

 ۶92 تر فان 0 « ناهجب : ۲۲ ۰ )یف هشولب عبط خراوتلا نا

 « درادن 9 (داتسا : :ج (دابتسا : 1 6 (اک :ح 5

 هچ دشاب رتپب نیا ینعم ایوگ و ذرادن واو نیا :۰ «حزدج با ف انک (۵

 ۶ ابوگ رگید خسن رب انب و «دش دهاوخ «نوج» ب اوج هلرح نیا

 ار هلچ : « 7 "د ج (۶) دا ییاج بش ره و یعضوع زور ره

 « لیا : 7 4 لیهأ + .. ( لیما : 1 _لیدیا « لیتنا 0 « درادن

 ۱ دنرادنار «نیشوب» ۳ ق اذک (0) « لیمدنا ز « لسا :ح

 ۴ ۱0  .«درادن ارهلج ک «و:دناهدوزفا ه (یاحم طب )۳  ؛بسنا هل و
 ۱ دنتخاس :حج «زو دب۱:قاذک (۱) .درادن ارد هدنرادن ازواو نیا

 قاب درن جناب نوج و باش دو دح 1 هجوتد : هدوزفا هیشاح رد دب دح طحم ب (۱۱)

 :ز « جون « كجرب :ح « كحوب 1۳ « كجوب :۲ (۱۲) ( دنتفگ

 « نلا ف اک نون اب «کرن» اتیرص هم خسن یقاب (هکرت : 9 «درادن د | لینک"

 ۲۳۶  تساءز میدبا + ح «لیدیا :» « لیتا : قاحا حیحصتب ب (۱8)

 ( دن دوب تک جوک :حج )۱۰) ؛ درادن ارهلچ د « لییا :ج « لیعا



 ی ی ی ی ی سر یی ی شم سا رو هم

 ٩ وا لاصیتسا و نیجم لاوحا رکذ

 ارام رد هک دومرب هرفن شلاب رازه هک تسلا نخ نیا قیدصت و

 5 لوتم و اپ یزرخابلا یر فیس مالسالا خیش و دئزاس هو

 ناسزدم و درک فقو نا رب و دندیرخ اید ات دومرف و دشاب رخ لع

 یداتسرف تاف دص فارطا.و یجح]ونب یاد و ( دن دنانثب ار( )ناملع بلاط و

 ه ات دوب ِِ و ؛یدندزک ()صیصخت ن انایلسم ءارثف و ناکام و و

 لیحر یادن تل هام کا" ةیبتم و تیمارا و جن دم

 ؛ داد رد

 اوا لاصیتسا و نمی لوح رک
 ۷ ءافصتساب ۶ ناگداز 9 روا و نآاق کنم (٩نااق نوچ

 ۳ نالا و قاچنف لیابف و ")سور و 0 بزار را تایالو دودح

 ریشش زا می و دش یلاخ 6 یلون ناتتماع و دات
 ۱0 یارما 0 ناکتبتم ()زا دنداهن نامرف طخ رب رس دندنام سپ زاب

 ف اذک 0 دنیوگ ملع نابلاط نوکآ و تسا ي يبرغ عج نامع بلاط (۱)
|۳۳ 

 1 ام لا یا ده (« هلهه «اح اب یتعی) صیهخ : 1 ( صییهحت : ح ۹ د ج پب

 :ژ ؛(دسیون یه نآ رب ز کچیک :*ا قلب ۶ام ندوب هلمبب چرصت یارب کتی

 هک ندومن مسقت و ندرک هّمح هّح ینع ج۱ ی اک هل بیت سه

 ؛درادن اردادعا ۰ () « دیسون رظنپ هرپتعم تغل بک رد تسا ماقم ب بساتم
 «(یس : ودره رد) ح و قاعما طخحم ب قف اذک ۵ ؛درادن ار«هیامتس د
 دن ِت دنرادن ارناونع نیا ز هد « قاجنق نر :ج

 هشیه قتلطم نآاق تسا مولعم هکنانچ «نآاف یاکوا ینعی 60 «دزاد یاب
 2 ب يف اذک 0  «فدالتخا نودب خشا میج يف اذک ()  «تسواب

 ی « صالختساپ :۰ «داصقتساپ "دو . « ءاصقتساب :ز جا

 «سار :3 0 نرو « سرا : ج «(دم نودب ینعی) سا : ۳
 « زا و :حز 1 ۱۱( نا ء ۴ دم نودب ییعب) نا 1 ۱۰)

 «ناکایتدم :د :؛د ( ناکتم :ز و ۱ 2 ج ب يف اذک (۱۲)

 :س ص هشولب عبط یراوتلا عماچ « دنرادن جخسن یاب و طظقف (۱۱)

 ؛ «دوب اجنا یارما نارفم زا هک نابچب»

 ف
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 ایادهو فحع 0دانتا زا بناوج "بلاما رد هه هتخذگ نیون غلا هک
 دوخ داقنم ارتمام )"بناجا و رکاسع اب عانطصا < بترافا و نیافغت

 نفن و ()ریض رد (*)الو و (٩)وه و دوب نینادرگ شیوخ تدارا مباتم و

 ۶ کا دق تداه ناخ رک تلاح نوچ کلناتچ ()هدرک شقن سکره

 نا زب و دندش قفتم نآاق وکنم )وا رسپ رب تیناخ حتیافم ضروفت *

 ناور راطقا رد وا یاهد و یار تیص و اکذ و لغع هزاوآ و ۰( یتبطنم
 ۶ لوکف ی هنلاخ .تیترت رد ون ثفوبن روا نفس رب ارسک مچه و دف :

 نآ زا ملع ناناخ هک داهن اهساسا هناگیب و شیوخ اب ترضح ناکرا جورخ
 ۰ اریاشداپ سورع یلاعت ّتح هک یتقوب ات دوب هلمج نیرب و ؛ دندوب زجاع

 . وا تسد هتسویپ و ؛داهن نآاق وکنم تییرت رج رد وا ینادراک هطساوب ۰

 .  یوسیع تلم یوتم و عبات د-نچره و یدوب قلطم ناسحا و !لذبب

 ۷ يايحا رد و یتشاد لوذبم )خیاشم و همئا رب اطع و هقدص دوب

 تمالع و کیف زن لو هیلع ها لص یدیح نيد )*٩( عبارش ریاعش ۴

 2 . د ب فاذک  معضاو وه و تسا یی ود ره و تسا «ناخ كوک تافو

 1 داتنا :ز « د ب (ج ف اذک () تا (تلایا :ز ج

 . «حزدج ف اذک ۵ « هدیشوک : هدوزفا یتاحلا طم ب (۱) «دافن :ح
 ۳و یالوو:ز هوا لوو:ج حهفاذک (۵ ول یاوم و:« بآ

 ۲ ۰ قاذک ام ؛وآ دالوا یالو و :یناحا حیسصتب ب «یالوو :د ۱

 ۱ یسایق جیحهن (۷-) ( رم رپ :ز ( رخ 1 حه (دیدج حیحصنب)

 .  شقن :ز ( هدرک شقن کا « هدرک شقن ق یکزه سفن و :ج ( چپ ادنتسم

 3 ؟ درک سف:د ده ی و1 ( هتک شقن : دیدج حیحصتب ب ( دندوب هدک

 . یاب «دجا قفاذک 0 ؛قراذت ار هوا هکیب یتوقس رب یعب 4
 « لذب و لدعب و « لدعب - (حزاد ج ب ف اذک (۰) ( یباطم : خسن

 (دیدج حیحصتب) ب ی اذک (۱۲) « مالسا : هدوزفا یقاحا طخم ب (۷)

 «تابجاو : خسن یفاب 2 ق اذک (۱0) «(<رد» نودب) و:ح ( (وآو نودب)رد :د جا

 «راعش :ح « عیارش :ج « عیارش راعش و پدر 1۳ قف ذک (۱5۰-۱۷)



 ۷ ییب یبوقرس لاوحا رکذ

 گید یناخ سالجا راظتنا ۱ ) هعقاو عوفو ببس هح تقو ره ۲۱ رتشیپ ۱

 )٩( نازز كن | زاب لیدبت و رییغن تصخر مدق یاهاسای و م اب و ۱

 «::9:ارناخ كوبک هک تقو نآ رد كنانچ ؛یدادن (دوب یه و رما و رکح
 سک مادک ناگداز هاشداپ زا کا .فاکیسا و ثحم و دننشادرب یناخت

 ۰و هزیاپ یافت و تروشم یب و تسدزک فرحنم ارّرمتسم ناف و اساپ
 هداد نااق تافو زا دعب هک هزیاپ و لافم ره ات (دومرنب هداد خیلرب

 هداد هک اپنامرف کا ناشیا روضحم یالیروف رد و دنناتس زاب دندوپ

 راکداز :ءاشداپ زب لامع بفرص و /تیلوت و لاوما قالطا زا دو

 زا یئوم رس هک وا یابا و یییالا تتفاب تلاخ ننک هه رند هو
 9 یاب و یراد نتشیوخ و لثع تیاغ زا ] و دندوب نینادرگن ك

 «دوب دنشاب لفاغ نا 5 1 نیدراک لقاع نادرم هک روجا بقاروع زر کا

 ("لاجرلا لع هاسنلا تلصنل . یٍزه لثک هاسنلا نا زلف

 . دوب مش عقاو هویش نیش 9 یناح ریرس رب نآاق وکتم سولج تقو رد و

 زاب هگنا زا یی و «دندزب :درک اهکح .یکره ناخ دریک زا دم ۲

 رد دناهدوزفا ح ز هک دوب و یفجوب : هدوزفا قاحما طخحم ب )۱(

 نمی 7 (تسا لاجا لمس له رب

 و جیق ص | چ همدم عوجر تافو ینعم رد «هعقاو» لاعتسا یارب « یاشداپ تافو 1

 ذانن داسا : ج ؛ دا اب ما ها (دانن :حز د ب (0) چک ص ۲ج 1

 مع تبسم

 ِت را زا «یدندوب 1 (« دندوب ۳۹۹ حج ب ف اذک )٩( ((اذک) ۱

 یییدبت و ربیغت تصخر ارناشیا دوب یه و رما ذافن اروا نارسپ هکنآ دوجو اب ینعی ر

 ۰۲۱۱ ص ۱ ج عوجر « دومرفب ناخ درک قم (0) « یدادن مدق یاهاساپ رد ۱

 ایم ةلوُدلا فیس لاو ابب ینرب ةيصف نم ییتتل 0" 9

 لات ًالب شوتملا ۰ 2 هیفر ی ملا سا

 « تیبلا اندتف نمک هاسلا ناگ ول و :اذکم یتنلا سق

 نایب یارباو «کاریز و همیمب .تسا ۳ «هک» () ۰۰ هنیمب : هدوزفا ح ۷

 نااق یکتم سولج تفو قد هک دوشب نیا هلج نیا ینعم ات تسین هسیاقم و تاراسم



0 

 ۰ 

 ییوج یانگناهج خیرات زا موس دلج 1

 و یرغ ناف وب اقا رد ۱ ترضحب نآ یایاعر و اقحم (۷ و یدوب

 )ین دو ات تیام و تمرح ناگداز هاشداپ د تمام زا برغ

 ناشیا تیاعر رد وا یاصفتسا و تغلابم ببس برغ و قرش "رد و

 ۱ ته را تل یا لامغاو (یدندرب فتخع و هفرم

 3 ردق كنا تفول « (یدندوب مزتلم ایاعر اب ار تفصن هقیرط وا طبض
 مر

 نی تا ی

 ِِ ات وا تیام و «یدوب زاتم تمام زا وا (٩دانجا و لاثما سک

 باب رد وا ۲ داناشم زا یخ اب تلولم یتعاج نآاق دهع رد هک یدحم

 هدرک یتدایز ۱و کیتش ول هتفگک ی هصاخ ناتیعر اب (روجوق .و لام

 ار تعاج 7 تن تان وا ده و داتسرف ناجلیا ناشپا ۲۷ راضعاب

 كيره (۱۱) یا زاب نارس+ بیترت و ۲ 1 طبض به نیتیاتسر اخاج

 1 اکذ و اهدب ناگداز هاشداپ هش 3 و یناج لقع بل 3 رو دنا یناخ

 ۳۳ ۰۱ اهر و 2. انک () ؛دنرادن ارولو نیا ح د ج ب ۲ )
 ( تسا رابرد ینع ترضح - « ترضح زا ایاعر مد ج با ( ترضح

 ؛دنراتن ارهلج لصا حد بس ,درادن ۰ . «یدوب:ج۱ هز ی اذک 0

 ار<برغ و قرش رد و» تاک «(<رد و» یاج) زا ج1 ق اذک )٩(

 « دانحا هجا رب قرار ۱ « دنرادن ارهلج لصا ح د ب « درادن

 بیز و نشج عفاوم رد ییب یتیوف رس ینعی - «درادن ارهلج لصا د «دانجا :ح
 ن؟رزب تماغ زا عابتا و رکتل ثبح زا ۸ و دوخ هابذا و ءارظن نییام ۸ تنیز و

 و یک یا هه زا اصنش زا دو رخ ناگدازماش و

 یو :ب رج ۰ ج «(هنطاع واو نودب) روجوف :ز 9 10

 و:۱ ( تیر : ۳ ۳ و ۱ رو
| 

 هود و دیدج حیصتب ب « نوچ :ز هد جا 9 5 « راضحتساب

 وا
 . كي "دوجو مهوتب هتباس لج تسا فلطع 4 بیترت و طبض نوچ و»

 ِ 3 وا ی لقع هلدا و یوم یتبوقرس صیاصخ ز زا یقعب « درفع هبلع فولععم

 1 ح ) و فرید و شا نالف

 ( هکنا اب ینعی (۱) ؛روما : هدوزفا



 ۳ ۰ ۹ سو

 تاک تقی یی سم یکی گررزم شن یا ی نوت نشت سی

 ایا ک

 عیسی یا ی ی ی ی ی یا ی

 [۳ سس

۳ ۰ ۱ ۳ 

۳ 

8 

 9 یی قیوفرس لاوحا فن

 )۰ نا منا و كلام مماصم وا تایح لاح رد هک دومرف ()تلاح ّن

 هداز ردارب ؟)ییب ییوقس و  (دوب ۵ ییب یتبوقرس وا نوتاخ ٩( یأرب

 وکار «البق .نلاق لوکس ررزب نسپ و تسناخ "نا
 رتهم و تیالو و رکشل و روکذم نارسپ زارق رب دندوب وزا ()اکوب غیرا

 منا زا و دنشاب وا دع و لح و یهن و رما )فرصت تحت رد رتهک و

 و نارسپ تسامن تبیرت و بیئرت رد () ییب ؛ دنچیپن رس تسوا نامرف

 یار نسح تامهم تیانک و تسرح و هاج تماقا و تلود روما طبض
 هم داد نعاف ین 9 ت " تو

 قنور تقایس نآ رب ارزوما نآ و یتنگن رسیم هلمج ن اررادهالک چیه

0 

 ی رد یدوم عورش هک راک ره رد و

 رییغن یتنگ وا چا 42 یدزک وا اب تروشم و جاگنک ادتبا زکشل بیترت اب

 تدایز ربقوت و مارتحا اروا نایچلیا و نالوسر و «یدادن هار لیدبت و

 ؛تافو و توم ینعب «تلاح» لاعتسا یارب کید یدهاش « نیون لا توف ینعی (۱)

 « زا :ح 3 مو لو ( هک ص ۳ ببیق ص ا ج همدقک عوجو

 حیجعتپ ب « دنرادن !رهلک نیاز ج1 ( ف اذک () « دنرادن 5 ج

 قوقرس :د و یدوفرس : ج :قبب ینوقرسا# ال  هب یتطعم دی دج
 تبسم

 ای نتوقرس >) كپ یلوقرس :۰  «یکيب یتوقرس : ب «یکس ییوقرس : ج :ح یپ

 یوقرسوه زا -ءدرادن ز «تخام یم :د (8) «درادب ز . الی یرفق

 (« نااق .لوف تیک هایفا رد بت زاد تسا هضرتعم هلج « دند وب 0 «یی

 یوقرس (یگیب_یشوقرس :ج بس یبوقرس : ب « یکس یبوفرس :۲ 0

 یتوقرم :ز (كيب یتوقرس اب ینتوقرس >) كپ یلوفرس :۰ «(«ییی» نودب)

 9 :» 0 .كیوا بم. «کتوا :ز() ۱ قسم قوس ۶
 ؛ درادن ج ج یکالم: و ۰ درادن ز هالبوق :« ال: ب ج ()
 :ب «اکوب میرا :ح کوب عیرا :ز ؛اکوب مرا :۱ ۰ ج ق اذک 0۱

 و :دناهدوزفا ز ج ب حد یف اذک () « 5 ون غرا 1 وب عرا

 حر ه د ق انک ۸0 «و دندوب وا : هدوزفا ح رد و دندوپ وا : هدوزفا د
 یی یسوقوط : ج ( (تسا یتاحا صحت وای) یی یتشیق حس دو



 ینیوج یاگناهج ران ز زا موس دلج ۱

 . گلاب و طارفا زا 0 مارم ) قفاوم نادرگ خرچ و مالغ ()ناهج
 ود زا 5 دون یور يضرم حاور ات حابص زا حار تاساک تاطاعم رد 6

 9 هک دشن تدایز زور هس

 دزز ۱ لایق دید یمن ی نوچ دوبک خرچ تداع هشيه تسنیا

 + ترجف رایسب و دش گنیاد تفس و تی

 هر و ۱ ترشاعم و تلصاوم (فیلت و رپ رب ا)دوب دوخ

 « دینار ۳

 ۵ تم ثبت هل ماجآ لولعت ۰ کلات و فاک افت اب
 و یتفای تسد وا قورع رد بارش قوبغ و 0 هک یتقو رب و
 بارش نامدا رب ثعاب ٩ یدومرف د سگی ن 1 یداپن یاپ یتسم

 بس نآ زا یتسم و تسلصاع لوم یارف زا ()هک تسا اد 2 هبلغ

 «مای یتفافا یتعاس لد رد نآ یاوآغ زا رگم کیم رابتخا

 دنک ادج نم زا نم كناز تسا شوخ یتسم
 ۷ ۲ دهد وا یر یی درخ ,هتا زو

 نی ارز سر تا زیست ات تو تم

 ۲ 9 ۲ ات نآاق ۰ ۱0
 ۲ جی زا دعب و «دوب شزوس و تقرح نیرب ۵ دهع رخا ات نااق ")و

 سم يک يکي نیس رييس ميس

 ك و (ج ف اذک () «ناهج و :ز « ج ب ۲ )۱(

 3 . «قلق :ز ۱ ۵ «مار : ه « مارب :د «ماکی : ج () «قفو رب : یفاحما حیحصتب

 « دوب دوخاب ات و : یتاحا جیح تب ب « دوب دوخ اب 9 (د ج ق اذک )8(

 ما تلصاوم وهلب و نآ زا دعب 2 یا ز «(«دوب» نودب) دوخ اب و:

 «نآ :ج۱ «حد فانک 6 مایا : هدوزفا یا حمصتب ب 0 ؛(اذک)
 ف ةربون نب میت ۸ «ردارب نآ : یفاحما حیجهتب ب ۸ دادق ۵ «زا ی

 ۱ ( ۱ ص ۱۶ ج یناغالا را انا « ادب ةروهشم تاییا ةلج نم ةربوون نب كلام هیخآ ةيئرم

 نیا و ۰۷۹۲ ۷۳۵ ص دّربلا لماک و ۸۱۹۳ ص هبيتف نبال ءارعشلا تاقبط و
 ۶۹۸ ص ۲ ج یدادغبلا رداتلا دبعل بدألا ةنازخ و «ءاشولا ةميئو ةجرت ف ناکلخ

 .(یناما حیصتب) ب ف اذک (  «مالْلا دهاوش ف یطوبسلل ینغلا دهاوش و
 ؛تسا ح رد طقف واو نیا ۰) (دنرادن ار«6» ز ۱ حد ج



  یییب یتیوفرس و نبون غلا لاوحا رکذ 1

 و منم 0 ِ
 ۲۷ یکیب یتیوقرس و نون غلا لاوحا رد ۱

 نوتاخ زا هک دسر رفصا رسپپ لوغم نیپا و اسای کم ردپ هاگیاج
 نوچ و رتگرزب ()نوتاخ زا دوب ()رتهکر سپ نيون د () دشاب رتگرزب
 تراثا مازتلا (0وا دشاب ناخ یاتکوا هک دوب نآ نا ناخ گیج یاماب

 ۰ دج و دیناسرف مدفت غیلب یس یناخ تخت رب نااق سالجا رد ارردپ

 نایم و تنادگ و ۳ یاشداب رقه رب اروا ات دونیم تدایز دابنجا و 1

 « دوب تّوخا هجرد ز 1 تدایز یتتفأوم )8( وا و نااق صیصختب ن را اردارب

 ("تسانملا دعب ام قدآ خیسا و . انیب ةكوبلا را تزواجت
 تستفر رفذ كنانچ ارتحلصم و تر عقاس رکشلب نااق ()ب

 ۱. تایالو (۳)نآ و )درک تیانک تعاجن و ("تیانکو تیرص و تیزعب
 د و تعجارم دارع نوج ؛) دش داقنم و لیا بیس نادب قرش

 غلا و ك یتوقرس ید ام یاقوت لا لاوحا رکد) ح ف اذک 0

 ج ب۱ «ناونع نيا یاجم ضایب راعس كي نا (بلطم زاغآ ۶ * نیو

 نه (> یقف اذک (۲-) (آ یاجم ضایب هنو دنراد ارنونع هن 1

 نیون لا و :ز 0 فسا هعشون لا یور «یلوت» لک كي دیدج طخم برد لو ,رتهک 3

 یلوت بقل «یگرزب ریما» ینعی (نابون) نیون خلا -- «0اذک) رتپک فیا لا و :ج «رتهک
 ((۱۹؟ ص هشولب عبط یراوتلا عماج و ا ج تشرپفب عوجر) تسا ناخ کنج مراهچ رسپ

 "ب دنرادن ارءوا» د ج۱ «زح ف اذک ۵ «نانوباخ : ۲

 « دنرادن ار«وا و» ج ۱ 5 « «وا» یاجم ۰ ««وا» یاجم «یوت» یفاحما حیحصتب

 « دنرادن ارهاب» ز « د ۲ «ح ف اذک 0 ۲ ۳ ره ۲ جب دیک عوجر )۷ 1

 رمألا بسح :هدوزفا یتاحا ٌطنع ب . وا نآاف دهخ رد (!اذک) فیا غلا و ؛ج "
 :ح ؛اطخ : د ) « دعبب ۸ س ۰ ص ۱ جب دیک عوجر - «(«» یاج)

 زا زارتحا یارب دبال حیحصت نا) مه تماهش وا : دیدج 9 )۷0 « یناطخ 3

 ئ )۱۰ « (هنطاع واو نودب) ین افکت ۱ ( (تسا هدوب «تبانک» ظنا وارگ# 13

 رج وا و از ۵ ( «تیانک» هلک نودب) درک : د یاسر ماقاب 3

 « دندش :ح ز د ج 29 بفرد اذک (۱۲) « عیچ و : یتاحما حیحصتپ پ 1



 ِ ینیوج یاذگناهج خیرات زا مّوس دلج ۲

 وت یتسه چره ()یاهچ مادن . فوت یتسپ و یدنلب !رنناهج
 س

 ره یانگ رگ «نیشیپ تاربپ ور شیپ «نیسپ زاب رببیپ رب دورد و

 9 اراک ءانگ" و « نیا هار ارناهاریگ « یدنپ ره ننزوما ( ی طئب

 هجج ی 2 ؛یرب ِد مدرگ هداتنرف « تنهاوخ ۱ ار شا وخ

 نارای رب نینج* و «هدونش و ا زاوا ینوگ هه و «هدوتس وآ مان یافز *

 ۵ دلاخ رب شاد بو داتع ات یاب وا لنیدنس نانیوخ و نیزگ

 ؛راخ رتسب مه رت و زبس (!یاهخاش رب ؟ و تسراک رب شنیرفآ

 رب وا یالبتسا و ناخ رگنچ جورخ لاوحا (۳هنیشیپ داج رد نوچ
 ناشیا دیع رد هک ییاقو تیفیک و ناخ كويک و نااق سولجو ملاقا

 ناشبا ری و مزراوخ نیطالس لاوحا و دش روطسم تفرعم بسم دوب ۰

 كيره راگز زور یاهتنا ات راک یادتبا زا فوقو ةزادنآ رب ناتیفن فرط 3

 3 اه هاشداپ یو <کذ :گیوت دا یرد نونکا هک

 و ددرکی و تنگ عقاو وا تیناخ دهع رد هک لاوحا (٩و روما و نآاق
 كي ره لاوحا راک و یرغ دالبب وکالوه یتّک هداز هاشداپ (9) یرکروس

 ۶ زاغا زا نایضع و تعواطم رد تقو نانیشن فرط و رصع كولع زا ۰

 زا لالجما وذ ترضح زا لاوحا گلج رد سو شد رد داب ماجنا رس

 ۱ )مالقا مقاوم زا و دنکی رانغتسا لاوقا تارداص و لاعا ()تارداب

 3 رّکتسد هک غیرد یب لضف ضیف زا و دیانی تل ۳
 29 رداهآیع فزرما سین ۷)نش ن نایصاع ٩

 211 (ز ین اذک () «یهچ ج (هچ :حز « د ب و

 . :د «خن تس قف اذک 0 «راسخاش :ج «یاسخاش : ۰ «اهخاش :ح د
 ۴ 2 ذ اذک (۶) . . «درادن ارهلج لصا ز .درادن ارواو نیا | (۵ ( نیش
 3 «تارداب :ح | ؛ یسایق عیجصت (۱) ی رب تکرح رب :ز ۰ ج با

 مالقا عقاوم ۰«خشلا عیج یف اذک 0 ؛تادراو :* ج «تاردان :ز د ب
 نآ : ۳ ۵ ۱ ازک ۸ و یی رد رم

 دنک عوجر - «نآ ریخب :یقاحلآ حیحصتب ب (نآ زج : 6 ش 3 ؛(شس

0 ۰ 



 ۸1320 غشور وئربب ناشخر نارتخا كنا () تساریادخ نیرفا و ساپس

 ۳ 1 ۳ یه
 ۱ تنیاپ تسوآ نامرف و تس وخم نادرگ خرچ و نبات دنا وا یا

 شزخ :تسییت )شیب یزا نتساوخ هک نیهد ؛راوازس تساروا ندیتسرپ
 ۳ كه

 هدنادرگ دنجرا ؛ یتسه زا سپ نیک تبیین « یتسین زا نننک تسه را

 فاش ؛اکرورس نا ناشک ندرک. هننکفا یاپ رد ؛ یراوخ ناگدنب

ٍ_ 

 هاگرد زا یرترب و یدنلب ؛ثنروخ رد تساروا یئادخ و «هنبیز تساروا

 ۱۰ ؛سوه و تسا بیرف و بیز هه تسوا هن هچره « سب و یوج وا
 )شیر ودب راچان وا دنزک دیزک اروا هن نادان یو ۱

۳ ۰ + > 1 
 " نایز و دوس و دب و كين ؛تسودب دراد یتسه مان هچره ی

 هیشاح رد ب ف 7 3 انک 0 (تسارنیرفآ ناهج دزپا :ح )۱۳0

 خسن ییعم و ((هک یتسرپ دح) ی ۹ ج 5 قید : هدوزفا 1۳9

 « مهد تند زا ر رودقما ی تح ارخنن تیرکا ٌهظحالم ام فو تسا ججرا ج

 حیحصنپ پ 0 :ح « شنم وزآ : + (شتع یزاش ۱ زاد ج فاذک (0)

 79 و تسا هدوب لبعتس «ریغ» و «الا» ینعب «شیپ» رج ی زا یا ا : یفاحا

 هحفص رد سا ترابع نیا دیلطنرو « دشابیم <وآ ریش زاده. ینمم کلم لب نم رد *شنب ٩

 كن | :طقف ح (8) « تسی نآ ریغ نو ها | نایصاع رگتسد .ک» هیتآ

 هه :هدوزفاز «ح۰ ج۱ قاذک 2 دسر: طتف ۱ 0 «كنا ره
 ؛ هلچ : هدوزفا یقاحا حیحصتب ب « (تسوا) دی ی

۳ 

111 1 



 عحصم همدم 1

 رب نا زا لبق نلاس دنص بیرق یتمی ۰ من ور نفخ هیق و هیلک , یاشارپب هجرت

 اب و دف یدم هبم» و هلیلک رد لیمسا لاو زا یرمش تسا یکم هنگ

 دوخ لزغ یط رد نیبضت ناونب ارروپزم تیپ لیعمسا نیدلا لاک هک درک ضرف دیاب

 ۱ سنا هدر وا دو ۱ مک لصا هکیا ها هعوآ

 ارروبزم تیپ ای "ّرهاظ زین ظفاح هجاوخ و «تیدن مزال زین ارنیمضتب هراشآ هدوب رصع
 3 اب فی یه را در زا لیعمتا لاک زا روهشم لرغارد نا دوجو تبماتپ
 ناهفصا لیعما لاک ربغ نیمدقتم زا هدوب رگید یرعاش «لاک» زا یو دارم دیاش

 ۵ « رم ۷ا ةقيقم عا لا و فورعم

 یند نع ونغی ال تّبنْدا * ادا ی ر هل دنع تا

 ی نم یحیی ال فی مدا یب نم ی

 سس زد رخ مس

۰ 

 دوش عوجر) سا ماش ٩۱ ست زا یلی لدپبلا دی ن لع مساقل| وبا زا تیب ود نیا

 رصم عبط فلوم ناه ٌصاخما صاخ و ۱٩ ص ۱ ج لابقا یاقآ عبط یلاعت هبیتیا ةتت
 دراد «ینذ ی رنغب ال» لّوا تی زا مود عارصم رد عضوم ود ره رد هک ۱14 ص

 « (« ینذ نع وفعب »و یا

 ۶ ۷ رس ۱۱ ص

 نان "لاع مجلا دیراص * تار تساق یا هط
 وا

 ایفا و و لاللا لمها هر و ضشنلا ووَذ یدّلر یوم و

 یونزغ دوبجم ناطلس حدم رد قوعا هما دبع نب نسح مساقلا وبا زا تسباتیصق علطم

 ۸۷-۸۸ ص ۲ج ینینم زا یی4 جرات حرشب دوش عوجر) كرت ناخ و۵ خ كلي رب وا هبلغ عقوم رد

 ترفا تش یخ قتودب و «ضّیلا» یاحم راد «تکشلا» م" مود تسیق بش ای۲ ۱ هک

 « (تسا بااوصب



 ی

 تایم رتیاس و یا دهاک و ابد فرو یاب و ناقتا و طبخ زا

 یلاع دمی نا ن 2 اراک تعنص قیفد تیظاوم و ترابم و تقاذح هجیتن عبط

 ؛ مرادیم + زاها اردوخ زطاج یا ور 7 قح لاک تسا

 باهولا دبی ن .رف نآ فلوم لقب آب ححصم هشت دش مان

 جنپ و هاجنپ و دصیس و رازه ةیدم تنقحا متشه هبنش زور رد ینیوزف

 الا دیحاو ۱۹۷ هبیروف ۲. و۱۳۸۵ فقس ۲ قیاطف ِ چ

 :اتطاب و فا رد

 یشاوح تاف

 : ینعب بس نیا ی ارم وقف

 مرب ۳3 لد نا مکنا هک رب رم 1۳ رم وت زا مراد رب ووت زا لد مک رب رگ

 ۰۱۰۷ ص ۱۲۸۲ هنس نارهط عبط) هنمد رما نع صخنثلا باب لیاوا رد هنمد و هلیلک رد

 س نیا رب ان رو ؟ ش رکذ لثم ناونعب (۱۱۷ ص ناخ مظعلا دبع ازریم یاق۱ عبط و

 و هلیلک هجرت لصا رد تیب نيا هکنیا ضرف رب ینعب هنمد و هلیلک خسن تک ضرخ .

 یکم دشابن باتکتا رد رخ اتم خاسن قاحما و هدوب دوجوم ها رصن یاعلا وبا هند

 هکتیاب ادانتسا ۲۹۳ ص رد ام هکنانچ دشاب لیعسا نیذلا لاک زا روبزم تیپ هک تسهن

 ا نا علطم هک هیلا راشم رعاش زا فورعم یزغ نصف رد تیب نیا

 رب ۱۶ لفاغ وت درد ز دش هک ارلد * مرب ابک لصاح وت لصو تسین وچ ارناج
 : ودب هیوسنم دیاصق زا یکی نمف رد یزاریش ظفاح هجاوخ تایپا نیاب الاکتا زین 4

 مرگوخ عبط نيا دنک روخنا كرت یک * لاس رازه مدوب وت مزب شون هعرج نم

 مروایب بلد لاک هک زا * ثیدح نيا هنب زا دوشبن تروآب رو

 مرب اک لد ْنآ منا هک رب رم نآ* ربع وت زا مرادرب و وت زا لد مکرب 3

 و هدوب 1۳۵ هن- رد روهشم رب انب لیعمتا نیّلا لاک تافو هکاریز ؛ مدوب هدرک ضرف



 ی
 لاحم نانچه روطس نیا ریرحم تیاغ ات اب ات لّوا زا انثتسا نودب لاع

 رظن رد هک اجنا ات ایند ٌهطقن چیه رد نونک ات یدحا و قاب یطخ ٌهخسن
 «تسا هدرکن اهنا زا كيچيه عبطب یادقا تسا

 یباچ یاپنبش نیزا 6 اج ره تباتکنیا یثاوح رد ام هک دانام یخ و

 كيره مهدیم هلاوح نیسر عبطب روبزم قرشتسم هس طسوتب هک خیراوتلا عماج
 3 » ای «نیزرب عبط » لیبق زا دوخ صوصخم دیقب اراهعا زا

 نیب رد یابتلا و طاخ ات ماهداد زیق شید یاهنبف زا «هشولب عبط »

 ؛دوشن عقاو
 یانما زا هک تسا بناجنیا تّیناسنا همذ هضیرف همدقم نيا ماتخ رد و

 ۱ را فازگ. جر ان هک فاقوا مرتح
3 

 زا دلج ود و ات هدع هک ) دوخ هسیفن تاعوبطم

 دناهتفرگ نوعب (دسریم یرت و و یراف بتک نیرت ات و نیرت مع

 ۱ یک دم یانما ته مراج و ) 1 نزید 9 2 زا اضوت اب

 ِ نا رد هک ۱ 7 س» رضاح دم عبط ما هک ندل هب هیقرش هنسلا هسر دم سیئر

 .  اهیهاره هجیتن دوب هداتفا قیوعت نهع رد اهتذم نآ ريخا جن هیهع عناوم هراپ
 انتما و رکشن لاک راهظا بلق مص زا تسا ناشیا هناتسود تاقیوشت و

 دننام دوخ لضاف ناتسود زا هدع هنامیص یاپتدعاسم زا نینچه و اف

 ۱ ۱ ک یاس ادا و یوسنارف یقرغتسم ()هشولب راکدا یاقا

 لابقا خ یافا و رومشم یهور قرشتسم ۱ رییدالو یاقا و

 2 او تالعتم لح رد هک یونیم ین یافا و یایعغا

 غبرد دوخ یاهبنارگ تاقوا تفزض» و تدلع اینم هن رگچلبه 3 ۱۱ ینناحتیا

 لیرب روشم هغیطم نانک راک زا رفت اپ و نوار تا تم ی نابود

 هجر دنیا اب باتک نيا دم هس ره عبط هک دناله دالب 3 ی رد

 (۱) عن» 1. ۳مجزوم» 2, (۲) ۸۲۲, 1202870 006,

 (۲) ۲ ۲ 1هنصنح نصم



 ۳ ۱ شمش

 3 ححصم ةمدقم

 ج مجار طوسبم متن ص ۶۵۰ هوالم هجرت و نتم هحفص ۰

 اهنا لوصف و باوبا تسرهف و وا تانیلأت رياس دادعت و فلوم لاوحا
 ۲ دئاوف زا كلذ ریغ و

 لصتم لاوتم دع تم كي تسویپ حوضوب مدقت ام زا هکنانچ سپ
 ماوفا خیرات ءادتبا زا ینعب خیر اوتلا مماج زا لّوا دل ءادت دتبا زا یئازج۸

 طوتس و هتشر 1 نودب وک الوه تنطلس روا لا 0 قا زا لوقم

 رمرتاک و هشولب و ناز رب یناپورا قرشتسم رفن هس طسوتب " !نیب زا یزیچ

 نیا ءازجا یقبام لو ؛تسا موع سرتسد لح رد و تیسر پاج نوک ات
 و دما رادوکت و اقابا تنطلس مراتب مجار لوصف میج ینعی لّوا دج

 وا تنطلس خیراتب خراوثلا عماج لّوا دم هک نازاغ و وتاخیک و نوغرا
 ع خرات رد خراوثلا عماج مد دلج یاهنمش حیج نیچه و دوشبم مخ

 سیراپ رد م ۱۸۶۷ هنس رد انا اررمرتاک عبط خراوتلا عماچ تمق نیا نتم ()

 یشاوح "هک تذغ لو لاک و ما رمرتاک عبط ناع یور زا دابز و 1 نودب و ًاتبع

 و «دناهیناسر عبطب هحفص ۱۳۸ + + رد كچوک یریزو عطقب یوسنارف هجرت و همتم و

 سهنام 6م ۳عامم همج الیماد 40 1000- : تسا لیذ رارق زا عبط نیا ناونع و مان

 مانع, عام صهععصحر ظعحتعر هصمنصعتم 10و هام ۱۳۵006 (8۲۵۰ 1۷ ۴ 138 09868)

 خراتب .مجار رکذلا قیاس دلجم عبط ماقا زا سپ هئولب ویسم م ۱٩۱۲ هنس رد اددجم و
 نا دادتماو رمرتاک عبط تبسق نيا عبط دیدجت ددص رد نا اق رومبت یا نآ اق یاکوا

 وزج رد رمرتاک عبط ءادتبا زا زین هحفص 14 و دمارب ناریا لوغم كولم چرا قبیل
 یضعب رثا رد اهدعب هناتدب یو دیناسر عبطب , بیگ فاقوا "هجویظم تیک هاش نامه

 یزاتب و - «دنام مامان نانچ تمسق نیا عبط هتنگن سیم باتک هیقب ماقما قیاوع

 نیا نتم مات رصاعم ءالضف زا ینارهط نیدلا لالج یاقآ هربخآ تاونس نيه رد زین

 هجرت و یشاوح فذحم و سیراپ یلصا عبط نامه یور زا اتع ارم رتاک عبط تیسق

 همانهاگ هییمض ناونعب زیر فورح و كچرک رایسب ! عطقب هحفص ۸۶ رد هم دقم و یوسنارف

 «دنا نیناسر عبطب نارهط رد یسمش یریش ۱۳۱۲ لاس

 هراشا قباس هکنانچ نیزرب هک هضرتعم لوصف هراپ فذح زا رظن عطق اب ینعی (0)

 « هتخادنا نیب زا دش نادب



 ححصم همدقم ۱

 یعس) تی نیا ما /تقلوم رصاعم هاشداب نااق یالیبوق نب مج کر چ نبا

 یناوح اب بک فاقوا جرخم و یوسنارف قرشتسم ") هشولب ویسم ماها و
 یاد طقف بناقک نیم زا ثاقوا زا یرایسب هک طوسبم و لبصنم هداعلا قوف

 ۱ تسا یشاوح مات هحفص یقبأم و نام قاب هحفص یالاب رطس

 هحفص ۷۲ و ")نتم 1۱۷ رد تسا یسر عبطب و راه جلد زا نیل روش رد

 هدوم تم نیا عبط رد هک یبوخ رایسب راک هشولب ویسم و ؛یوسنارف ُهبیغ

 ٌراتب عجار هر رتخم لوصف عیج تنگ هکنادچ هک نیزرب نیک رب هک هیت

 ارلوصف هنگ نیا تساع هشولب ینعی وا هتخادنا نیب زا !رلوغم زیغ ماوقا

 و انیع هدوب نآ حیحصت و عبط رشابم دوخ هک خیر اوتلا مماج زا تمف نيا رد

 9 سا هات باتک لصا شب دن بود ادبا ِ نیناسر عیطب فّرصت نو دب

 زین نآ و نیسر عبطب نت عماج زا لّوا دلجم زا رگید تمق
 خیراتب عجار لصف دیایم هشولب "ِ قیاس تمق زا دعب هلصاف الب

 ار ۰ ادتبا زا تسا ناخ زیگنچ نب یلوت نب وکالوه

 عبیر ۱٩ رد وا تافو یا ما هی طناوا رد «نحالم» عالق حتف دصقب

 طسوتب تست نیا ناها رفا رد وتافج دور راک راد 11 هسا الا

 ۳۹ ۶ رد لث لاب دض تیرف "رمرتاک یوسنارف روهشم قرفتسم
 هحذص ره لباقم رد هسنارف هجرت و هنالاع طوسپم رایس) یناوح اب

 صضیرع رز رایسب مج و عطقب تسا یسر عصب سیراپ رد سراف نتم زا

 رد ()لپع عبط همانهاش تادلج عطق و زرط نامهب) نیگنس روطف لیوط
 (۱) ال 120عمت0 100,

 هحفص ۲+۱ اب قرو ۲۱ اب تسا لداعم هشولب پاچ نت هحفص ۱۱۷ نیا 0)

 هک (۵۳۹-۱۱۰ یاروا) ۸80. 7628 هرغ مویزویم شیتیرب یطخ هخسن یراوتلا عماج زا

 ۲ هبفص رف یرغا قرابعب و «دکیم ریبعت ل فرحم هثيه نآ زا درخ یشاوع بجا هک رلق

 ق (تسا هنر عیب و وه ندنل لعاب

 (۲) 10 هصصمافتم  (مامصصم (۶) ]مو ۰



 5 ححصم هناقم

 زا یلماک هخسن ای هخسن اقلطم اپورا فورعم یابناخانک بلغا رد و تسا

 صرح نآ اب و ربتعم ةناخاتک نا اب نوارب دراودا موحرم و دوشیف تفای نآ
 خیراوتلا عماج باب رد اضوصخم هکنا اب و تشاد بتک عمجم هک یدیدش

 یسیفن ةلاسر 761٩.۸ هنسرد.و دوب.هدوم رایسب تاقیفحت و شیتنن و تم

 عبط داهنشیپ » ناونعب رویم باتک هعوبطم نوتم و هفورعم یطخ موس عجار

 مان عبظ هشقن و هتخاس رفتم «) لضف نیدلا دیشر خیراوتلا عماج لماک
 هلاسرنا رد رادقلا ةبراقتم فلت تادلجب ارنا مسفت یگنوگچ و ارباتکنا

 «سراف تایبدا خیرات» باتک رد وا دوخ رارقاب هک تالذقم جرعه

 عبط خیراوتلا عماج تمق نیزا هخسنب دوخ رع ما رد (ح+۲۰ ص ۲ج)

 هلاس تسیب هد شیتفت و دابز تهحزب روطس مار و «دوب هدروخن رب نیزرب

 فرا تسدب اجر دعم ارنآ دا دن ره ات تفت لا دمح هرخالاب

 دهدیم یتیها لوغم خیراتب هک هلاقم نيا ءاّرف زا یکی رگا هک تسنآ دوصقم

 هک اهپ رپ ات و دیاب .دش تفداصم سل ی

 دور نفر راکت ۵

 و نیسر عیلهب نوک ات هک خیر اوتلا ماچ زا لّوا دا زا رگید تمق
 خيراتب مجار لصف دیایم نیزرب عبط رکذلا قباس تمق زا دعب هلصاف الب

 ناتسلوغم رد ینعب ناريا ریغ رد هک تسا .ناخ زکیچ ناییتناج م دارا

 تنطلس ی اون و هیسور بونج و قاچبف تشد و ناتسکرت و نیچ و
 و رسپ نااق یاتکوا تنطاس خرات زا الوا تسا ترابع نآ م دنادک

 یجوج نااق یاتکوا ناردارب جرات سپس و ؛ناخ زیگنچ لصنف الب نیشناج

 ناف وکنم و نااق یاتکوا نب ناخ كویک خیرات نآ زا سپ و «یولوت و یاتفج و

 نآاق رومت مرخالاب و نااف یافت یقارا :ردارب ین ناف را

 (۱) گواه یمجرحآهام هنانمح وز ام لس وسمکاب ۵ ۵۵4

 10 ۳۵۵6 ان 0۲۵۳ 6. ۳0۳۳1۵۵ دا لطف 114شکر 811181۲ 1 9۰



 محصم ٌهمدقم لک

 لّوا دلج :تسا لیذ رارق زا نیزرب عبط دلج هس نیا تاجردنم تسرهف

 یوتحم «اهنادب مجار تایاکح و رابخا و لوغم ی كارتا لیابق دادعت رد
 ۱ ۱ ی او اف نام هفص ۱۸ رب

 ؛تسا لیسر عیلعب ۱۸۵۸-2۱۸۱ تاونس رد دلجم نیا سراهف و یثاوح و

 وا یالعا هدج اوق نالا زا ناخ زیگنچ دادجا و ابآ خیرات رد یا دام

 ءادتبا زا ناخ زیگنچ دوخ لاوحا لیاوا خرات و وا ردپ رداهب یاکوسب یا

 رو نسب رج فاخ تشت وا سولج لا 4 ی رد و آ تدالو

 ۲ ۱ ۲۹ رس یرتح هد هعب روپخ رد یلاب هند

 رد داجم نیا ؛سراغف 1 یثاوح و یور * یور هجرت ص ۲۳۰+ و یسور

 زا ناخ زیکنچ لاوحا هیقب جرات رد موس دلج تیسر ۰
 ۱ ی لا ی ته را یولج ءادبا زا یی <

 تریس و یا تاحوتف و دا یاهگنج و یلاس هس و داتفه ّنس رد ۶

 ص ۲۱۳ + ۶ و نتم ص۲۲۱ رب یوتح «وا یاهکح و اهلثم و وا قالخا و

 عیطب 2 ۱۸۸۸ هنس رد دلم تا «سراهف و ۳ و یور هجرت
 زا نیزرب عبط خیراوت مماج دلجم هس نیا هک دانامن ينخ و - «تسا ثیسر

 هجیتن رد منادین تسا یپاچ هکنآ دوجو 0 ۳ را تیربک

 با زیزع و رتبایان باتکنا یطخ خسل زا بتارب یبس و تلع ت

 هضرتعم لوصف نیا عیج نیناسر عبا وآ هک خیر اول عماچ زا یدلج هس نیارد نیزرب و

 لوغم دّرجم ِ به و ِِ فذح نتم زا یلکب ارلوغم ریغ للم خراوتب عجار
 روا عماج زا نیا هک دوش مولعم ات دوب مزال حیضوت نیا «تسا هدون راصتقا

 ٌخراو ۳ ۰ دوخ نیعو تمس ِ فتا صقان زاب تا 2 2 یا 4۵ اب نیزرب عبص

 دیاغ عبط اددجم ارنیزرب عبط تیسق نیا ۱ < تساوخ اهدمب اتایحا و

 لوصف جی هدوم هلب اقم راوتلا و افت جخسن ۰ تفدب | ردلجم هیس نا مام دیاب

 هیناجنک نام رد دوخ یاجم بنات وا هدرک فذح نفن یاوبب نیزرب َ ار هضرتعم

 ؛ دناسر عبطب نیدلا دیشر فیلأت لصا یبطب ارعومجم سپس



 مک ححصم همذقن

 خسل ز ۱ طه من ربخا هه متفگ هک تسا فله نان یک ته لا ةک بدن دی

 تسا 1-۱۹ وا ۳ ۱ .یصن نب یک ؛ تسوا طخع یاشگناهج

 اماو  «قیلعتست طخ کارگیری د عطقب هحفص ۱٩۵ رب تسا یوتح و

 قلطم * خراو ِ ِ ی مجار یر رد اب یثاوح رد

 _ زی ِِ عن زا « نوار هتسند» دیقب ابلاغ

 لوقم خرات "رضحتم نآ عوضوم هک راوتلا عماج زا لّوا دلجم اما و

 یکی ره هک دلج نيا زا تبق هس تسا رظن رد هچنا نونک ات سب و تسا
 :لیذ لیصفتب تسا نیسر عبطب تسا ی :ٌگید ةهلابند هلصاف الب

 ْرات و ناخ زْکنچ دادجا و لوفم و كرت لیابق ی رات رد لّوا تم

 تمق نيا وا تافو نیح لا وا تدالو ءادتبا زا ناخ زیگنچ دوخ لاوحا

 غروبزرطپ رد نیز زر گور طسوتب -م ما تونس وب

 ماضناب ناقتا و طبض لاک و هزینک خسن اب هلباقم اب یریزو مطقب دج هس رد

 نیا دگرزب تی یا و تا ایسر عبطب سراهف و یثاوح و یسور هجرت

 ارلوغم ریغ للم ْجراتب مجار هضرتعم لوصف جی نازرب هک تسنآ حیط

 لوغم خرات ءانثا رد دوخ مسرب نیدلا دیشر و دناهدوب لوفم اب رصاعم هک
 «)تسا تیناسرن پاچ و هتخادنا نیب زا لکب ارهه وا هدرک جرد اج اج

 (۱) 1۲م زیاموهزامط ظمعمشصع,

 اج هه قرشم لوخم جرات رد ِ عماچ رد ید دیشر مسر هک داناغ یفخم (۲)

 ارهه هک لوغم نیطالس خيراتب عجار تاونس زا هدع عباقو رکذ زا سپ هک تسا نیا رب

 هک ل لوغم ربغ للم یخیرات عیافو صوصخ رد یرگید لصف دنکیم حج .یءوصخم لصف رد

 سر دم و یاهج و توت را ۲ لس ِت دناهدوب لوغم اب رصاعم

 ۹1 ید مداک یی تای زا هنر هد نآ 1 6 یخیرات ثداوح هصالخ و

 زاب و ؛رگید تاونس زا هّدع رد لوغم خیراتب ددرگیم ِ سپس و «دنکیم لتن لصف

 «باتک رخا لا اذکم و تاونس زا هدع نام رد لوخم ریغ للم معیاقو خراتب اددجع



 محصم ٌهمدقم ار

 سن رد دقا یاناهج زا اعیفتسم نینلا دیفر هک ارقارابع و لمج

 هسداقم یارب (هتخاس جردنم دوخ تیاتک رد - رد قّرصت كدنا اب ای ترابع

 و یلطخ خسنب مجار ُهلک دنچ اجنیا رد هک تسا مزال اذ ماهداد تسدب
 فا مئاغب یلاجا هراشا هدوب ام م عجارم 5 رب تیاجک هریظم نوع
 رک دنک عوجر یو دم ذخام .لصاب جایتحا دروم رد دوخ دناوتب

 هراشا نادب زین لّوا دلج ةهمدقم لیاوا رد ام و تسا مولعم هکنانچ
 5 یا دی تسا مسقنم تسا تسدب ًالعف هجن| خیراوتلا عماج ماهدرک

 «ملاقا لها مو خیراوت باب رد مود دل و لوغم خیرات رد لّوا دا

 ات تسا رظن رد هچنآ ع ماع جرات ینعی باتک نيا مود دلج اما

 ءازجا عیج و تسا, نیسرن عبطب الصا و اقلطم نآ ز زا یتمق چیه نوک
 مدق ناهاشداپ و افلخ و اینا میراوت زا تسا ترابع هک داجع :مریا هنانخع
 ۱ ۳ كارتا ماوفا و مالسا نیطالس و كولم و ناریا

 ۴ ۲اخاتک یایوز رد طخ هخسن لاح نانچه اذه اتموی للا دنه و مور و
 هخسن ود یور زا دل نيا لعاب عجار تم وب

 یاشنب سیراب یلم هناخاتک هخسن ۹ : ماهدوف هدانتسا باتکنیا یطخ

 تسی |هخسن 1 هرن ۱ ج هشولب تسرهف >) ۱۲۱۳۶ یسراف هبیض»

 شوخ جست طخ طولغم ی میس ةبسن و تباتک خرات نودب دیدج رایسب

 ۱ را یخ اد نا قرو ۱۳۷ هلمجنا زا هک قرو ۲۳٩ یاراد

  دنه و نیچ و كرت ماوقا متر |وتب تسا عجار ار ینبام و (۱-۱۳۷۳* قرو)

 هفع نیا و نوارب دراودا موحرب هدوب یقلعتم اقباس هک تسیاهخسا رگید و

 هیناطبرب هزوم هخسن خیراوتلا عماج زا هیلبعاسا تمق زا تسا یداوس طقف

 یولوم ناه ّطخم و (۷-۷۸: ص ۱ ج ویر تسرهف >) (۷۱۲۸«2 ٌهبیض»

 ۲۱) 6وورواهصمصخ نهعمص 1364 (ع اهم 06 ظ106طعفب ۷۵ لب 0. 57

 (۲) ۸00. 7698 (> 0و6 06 16۲ لر 9. 14-78).



 3 تا
 عوجر تبسا روک م (۳۷۹ یه ) تتسا قحلم یخ شصت هک یرصتخم

 ؛ دوش اجئادب

 اوت ا مماج

 تناعتسا نا زا ابلاغ دنج نیا حیحصت رد هک یبهع ذخ اب ما یایق ک

 لیلج ِ تسین یاخ نا رکذ زا باتک نیا زا هحفص اّبیرقت و ماهتسج
 ناواع ریو لس نیذلا دبشر خیر اولا عماج روهشم ناتشلا مظع ردقلا

 تاجر دنم ۳ تی | مولعم هکنانچ نیدلا دیشر نوچ و «تسا وتیاموا و

 نیعب هاگ عقاوم فالتخا بسح رب اهتنا ات ادتبا زا اریانگناهج هیت تادلجم
 ات هریثک دیاوز و طس اب هک و ارضتخ ر اس

 طوبضم ححصم مسن کا هک تسا ِ !ذط تسا نیناجنگ دوخ سقف

 دناوت رایت داد یانگناهج حیحصت رما رد دشاب تسدب خیراوتلا عماج زا

 رود لح باتک ز ۲ ی دو ی دو دوج و | ت هن تخم دب لو « دوم

 تسا تشسدب زونه لش تا هم دوخ دهع رد زین اهعا زا یاس هک

 نافنب نیراپ نم ةناضاک رد یروصم یینن تیاق هحن هه ۷

 فیعاضت رد ام ارث ریوصت ی جنپ هک ۷۳۲۳ یسراف هبیض»

 زا نفتم حیص 13 خسل ای ٩ کللذعم (ماهدرک پاج رضاح دلم نیه

 نوک انت روطس غار لاح هجا لر دشاب ردان هداهلا قرف سا 6

 قوئو و نانیمعا لحم و حصصم هوجو میج زا هک خیراوتلا عماج زا هخسن چی
 داسف راجد نآ رد كللخ ون و اما و صاضفا مدطعا و دفاب لا
 هک تسلآ ضرغ یراب .ماهدروخن رب دشاب نشن تانیرحت و تافیحصت

 و را را یلعخ خسن وا هاوخ خیراوتلا ماچ ز ۱ یاد دلم نیا حیحصا رقم

 هخسن هبپع عضاوم بلغا و ماهتسج دادتسا هعوبطم نوتم زا هاوخ

 ینعب) ینبوج یاشگناهج اب 1 هلداعم تارتف نینجه و ارباتکنا ۱ یافدب

 (۱) 8ورووماکصهعصم حهعفص 1113 (>> (0واصامع۲6 06 131066ام ۷۵ لب 120. 264)



 ی اه

 هد یتبام رد و دوب دوجوم هلاسر نیا | ملح خسن ینعی. دوب روطس مار

 مساب ار لیذ نیه نیع و تیپ زا یناشن و یرثا افلطم ی هخیس)

 تفالخت مجار لصف رخآ رد یوط تیدلا ريصن هچ اوخم ایوسنم مر گه

 نب یکی هب موسوم یصخش فیلأت یطوسبم لّوطم ماع خیرات زا هاب مصعتسل

 هکسل و هتسیزتم متشه نرق و رق یهاط هک دوعسم ناله نب درست

 ام هناخاتک رد ایسب عطقب قرو 14۱ یاراد نآ زا یجحا مظع

 راهچ رب هوالعو , ۳و یسپ هناتخم شوخ زین " تسا دوجوم سیراپ

 لو راصتخاب لیاغ كدنا اب یرمب لیذ نیه زا زین رب رم هقیسا

 ۱ ۱ دا ص بانک رد ریصت هجاوخ می لصا یفلوم هیت نودب

 عیار رد یرملا سا فدرعلا یارضتلا یطللا نیرها نی سروغب رغ

 ۴ رخاس 2۷۰ص لا ؟س ۶۷۱ ص) ")تسا روطسم 00-1۵1 تاونس

 هفسن رکح رد تقیقح رد ییرع هجرت نيا و ۱۸۹۰ هنس توربپب عبط زا

 ِ یسراف نتم سس یار و دون نیم تمسالب ۲ ید نیزا دوب یسماخ

 یلعخ سن ندروآ تسدب زا تر زا سپ یراب ؛دش مقاو دینم تیاهث

 ۱ و ی سفیر ا راجان ارنا هرخشلاب لیذ نیزا یکید

 هفلم بنک یضعب زا تناعنسا اب و یربعلا نبا یبرع هجرت ماضناب قوف رد

 فاصو خرات و هّلا لضف نیدلا دیشر خیراونل عماج لیبق زا رصع ناه

 ۴ اب اب هدرک حیحصت ناکما ردتب اهریغ و رظا یطوف هعماجما ثداوح ِ

 3 «مدیناسر عبطب رضاح دا زا ۲۳۸۰-۲۹۲ تاحفص رد هیحیضوت یشاوح یضعب

 هدر ۱ راکپ نتم حیحصت رد یاد هک یدتام ش هراب یارب ارراصتخا و

 رد ابا لیصفت هک ماهدرک ذاخنا دن ید یٌناوح رد :هیزومر

 ام لیذ و (۲5۳ هرف اج هثولب تسرهف ح) هجمزعج 00و جهدم» 61 تمالعب (۱)

 « تسا هخسن نیزا ۰2-۱۲۵ قاروا رد هیف نجن

 ۲ هیشاح و نام طع ص ۱ همدقب دوش عوجر ()



 0۳ ۳۳۳۳ سس بک

 طب
 خسن ینعب نب) ارروخا :هخنن :نشش لو «ماهداد تس دب دراوم حیج رد ارهخسن

 ینعی دصبب ۱۸۲ ص دودح زا باتک طساوا زا طفف (ار نم ملك یط
 اهنآ زا باتکرخا یا نیدج توعد و مابص نسحم مجار لصف لیاوا زا

 هناکشش خسن نیزا كيچيه 3 لیف هچ زا گ هن ماهدرک هدافتسا

 نیا هک ۵ باتک ربخا هین نیا رد: و ؛دوبن روطس مار نیراسد لح رق

 و گه طاق هاب تست یاد و یگشیه وحنب ماهدرب راکب ار ارهخسن شش

 الثم ین عج مياهتسج دادتسا ابد ۱ زا ترورض دشا رد و "مر نایت عقاوم رد

 هد وب سمت تفوق ایی کا کشم خسن تا رف تمنرایق هک یدر]وم ٍ

 ؛ كلذ وحم و تاوتس ٌچرات اب یکاما یماسا ای لاجر یانبا دروم رذ

 جراخ هک سیراپ یلم هناخیاتک یادگناهج خسن زا و هخسن - ۲ هیینت
 0 یتیمق حیعتصآ رد اّباس ارن ام ی وکذم هناگهدزیس خسن زا

 حیحصت و هلباقم نض رد اهدعب کیر نوچ ماهدرب باب لو تو

 و ط ولغم هداعلا قوخ و دوو هجرد ییخنه رد د وب هیت لس مولعم ِ

 ناه زا طف- مش ص۱ ج هفت ودر کلم حرشب اذط هب جد اکب

 رظن فرص هخسن نآ زا هدافتسا زا ک لّوا دلجم زا مراهچ هوزج لیاوا
 نیا و مود دلج زا كيچيه رد هن و دلجم نآ هیقب رد هن ارنا كید و هدر# ۱

 ؛عيهدربن راکب الصا و افلطم رضاح مّوس دلج

 یانگناهج رب یسوط نیدلا ریصن هجاوخ لید

 هک یرضتخ لیذ اما « دوب یاتکناهج د وخ خسل یگتنگ اجنیا ی

 رخاب دادغب حتف تّیفیکب مجار هیلع هّیا حر یسوط نیدلا ریصن هجاوخ 1
 یادگناهج خسن زا لبلف رای رد و 3 سم عدس 6 ۱
 عیج زا هخسن هس رد طقف تسا دوئنم ب تکی خسن رثکا ز زا و دوجوم 1

 فرصت رد باتک نیا حیحصت نيح رد 1 خیسن نیا "



 محصم هبدقم ۳

 زا دعب لاس هن و (1۸1) "1 یمن تباتک خیرات زا دعب لاسکی طتف ینعی

 هحفص نر د نوک طخ نرو نیع و (7۸۱) باک فلوم تافو

 رشاعلا موی هریرحن نم غارفلا مقو دق و» :تسا لیذ رارق زا باتک
 و هیف رظن نم هّلا حر ةيرجما ةئامتس و نیعست ةنسل لاّوش رهش نم [اذک]

 هنعن طخم هیبش هداعلا قوف هضم نیا طخ .«نارفغلا و ةجحالاب هبتاکل اعد
 باتک یادتیا رد ّت ی داج همدقم رد ۱ ها زا هیفنص ود یشکع) و

 ۱۳ تا دناوتم یک ره هش :باجزف ص لیافم ره یکید و
 طقف متنگ هکنانچ زین هخسن نی | خرات و (داغ هنزاوم هنیمن نا طخ اب

 کا تسا ۱ هضعن خراب زا دعب لاسکی

 ۳ تل هود تاک هک:.ی تسا نیقی و عطق ابیرقت روطس مار تراخا

 مدیر اردوخ مان ۱ هما ی رد روب زم ات دکترا یپتنم تا هدوب

 عراق وا رم ها رخا رد و (۲)« یناوخما دیشر تا دا یدب ء»)

 دن ید ره لب یمتاک هاوخ ری دقت یا طب ۶ فسا هدوم هوخاسم اب تلفع

 یور زا هضم ودنیا هک تسنیا ب یا وب برج رثن زد اب هدرب نفت کلب

 هچ دناهش بعشنم فالتخم لکب ۳ ود زا هکلب نشن دحاو ككي

 عوجر "سم هخن ِ ِ 2 یارب چب و درهم نیب تا

 « دناهدرک هوالع نا رب سر نزید و یاقآ ی یسّلکنآ 4 همدقب دوش

 ۱۳۳ ۲ ا ضرب هک هخسن هدزبم نیا نییام - ۱ هیبتت
 وحنب )ر جز د جبآ خسل ینعب) اراهتا 1" هک یقه دن :ووک لم

 نیا حیحصت رد نآ رخا یلا باتک لّوا زا اعظنم و اّبترم و یناد و ینیه

 تله رس مح تاءارق فالتخا و اط دب هخسن جیم و ماهدرب ۳۹ دا

 « رضاح دل زا ۲۷۸ صب و ا ج همدقم زا ۳ لباقم سکع هحفصب دوش عوجر (۱)

 ی یک. ی یوتاب تا تو تک ی لا اف نوک



 زی حصم همدقم

 تگ رد هفتم نیا - 6۱۳4۳۲ هنس ناضمر ۲۳ ین یونیم یبتج 4 دیعلا

 یور زا هطساو هسب قوف رد 4 رارق زا هکنیا دوجو اب و طسوتم
 تسا او سا و طالغا زا نم خاسنتسا فوم دوخ طخ
 طخ لصا زا مدق نیدنچ ایند زن اب اس ۱و لقن ره رد

 هکنانج 2 - ( تسا نیسر هم هبلاح لاح نیدب ات زا هد وب هداتفا رود فلّوم

 ۳ :رگید هلاسر ود رب زین یا له ناهار موم دلج رب هوالع تنگ

 ل ج سن | مد ردهک یانگناهج رب یسوط نیدلا ریص) هجاوخ رصتخ لیذ

 :آ همضقم نیزا 6 اس ص دوش عوجر) گو دوجوم تنگ هکنانچ اب ٩

 ۳ ۱ و وز و۳ و ۳۱۹۳م 6 )لپ ز ۱۲۰۲ و ۱ 

 كلماطع نیذلا ءالع یاتگناهج فوم دوخ تانیلأت زا یرگید ٌلاسر مود

 | ج همدقم رد ن زر زا وصف لقن و نآ حرش هک ن اوخا ةيلستب موسوم یبوج

 وب ٍد هنیمن هک متنگ اجنا رد و ۱۱ کت دع>-بع و ِ

 ۳۳ و دوجمم زین چ نا رد هلاسر نیزا

 ك هی ۱۳۵ هک اجوسا ها ۳ یاراد و یتشخ عطقب و قیلعتس

 رگید هحفص ۲۴ و تسا ريصن هجاوخ لیذ اب انگناهج مّوس دلج نا زا

 س هخسز - ۲

 مد دوش طقف۰یانگناهج موس دلج زا یکع پاچ زا تسا ترابع

 یملگنا زوپقن قرفتسم ۲" نیو نوید رب یافا هل مود و لا

 ینابیش نیسجا .دبع ,یاقاب هدوب قلعتم هک یبدن رایسب یلطخ هلن یور زا

 هلاف» ٌهقیرطب ارسنا و هتشاد رب سکع نارهط مقم (یباس كللا دیحو)

 رشتنم یدالیم ۱۹۳۱ هنس رد تسا خسن سکع ریتکت و زا یون هک ("لیپس

 ده ی تساشگناهج خسن ۹ زا دعب هفج نیا «دناهتخاس

 تنم ۱ ی لا تباتک مخیرات و هتشاد تسدب روطس مار

 (۱) عزم او, )۵609 8, (۲) 1۳م



7 ِ  

 ححصم هم قم وب

 قرون مطب ما قرو ۲۳۳۹ یار اد و و 1 ۷ 4 ناو ۱۳.

 رب ها لیعتشم م ج هخسن هخس) ود دام زین هخسل نیا ؛ تشز قیلعتسن خم

 صب دوش عوجر) نش ی وط نیدلا ريصن هچ اوخ رصنخ لیذ

 7۲4۶ قاروا نیب ام لیذ نیزا ما قرو كي لو (همدقم نیز 6 طب

 «هتیآ رد دنا قناس تسرففد دوش تر هخس)

 زا تسا ترابع و روطس مار کلم ۲ "هخروم دیدج تسیاهفسل

 هلاسر ود ءوالعب لو مود و لّوا داج ود نودب طقف یانگناهج مّرنن دلج
 تسا یونیم یتج یاق صخحم هع ووجم مام و تا دهاوخ اهعآ حرش 5 یق

 دا دید هی بو زا نارهظ رد 9 هک ضاصت ءالضف را ِ

 اب و خاسنتسا ناریا 1 دااس ۱ یی هدوب یلعتف »۳-۳ هخوم

 دناهداد هیده بناجنیاب ارنا سپس و هدرک هلباقم لصا ُهخس اب ما تقد

 لیذ اره زا ظ ۲ یانگ ریخا هحذص رد ناشا ترابع نیع و (هیعس ِ رکش

 ۱۱ ی کش خاسنتسا ییاسح یاق اب قلعتم هخل یور زا باتک نیا» : ینسا

 زا یرق یر ۱۳.۴ هنس رد یثرفت هّلا دسا دیس جاحم یمسم ناشیا دج

 تخداش نب دوم نب 1 رب هاش دی طخع ها حب هدرک لقن نیما یور

 یذ فصتنم ین نازک تلح نکاس [اذک ] ظفاحما خیشب فورعلا یناهفص

 هخسن یور 3 نازاغ نا دهع رد زنا و نیعست و نام ةنس ةدعتلا

 هررح ییتا هدوب یسون ور و طاغخ نآ راک و عرش هتشون ناوید بحاص

 ده نوید هوضاح ی نیا زا هحفص راهج سع هخسل نا زا 43 و 42 تاعفص نیبأام

 420 42 «4حن 42« ارهحفص راهچ يا تارف و دناهدرک پ ی ۱ هحن ی

 نفر راهجب موجز هخسل نیا مکس و تعص و طخ عضو زا یلاحا روصت یارب «دن 1 دناهدراذگ

 « رضاح عبط زا ۱ هیشاجح ۶ صب دوش عوجر )1( « دوش رگ 4

 ۱ زر زد یی لعنت وب یا ها نا او



ِ 

 دوس هم دم

 مس ۰ مس ۰

 ك فرح اریلا هخسن تمالع و هک فرح ارلّوا هخسن تمالع باتک

 ةفییذ هخسن ود نیزا كيچيه دوخ و مهدیم رکذت اددج و ماهداد رارق رارق

 ام ور زا مک لقن اهعآ زا هچره و هقرکن هنیاعم اصخت اردرونسکا

 ؛ریغال تسا رویزم د دا نیدلا لاک ۱

 ۷ ص

 هک ینصو رارف زا (هةلمتعس _نطموو عحمع 154) ۳ هست اما

 نآ زا ۱47 هر تحت رد نابلدب ةناخاتک سراف خسن تسرهف رد ()هتیا

 تسا یوتح و خیسن طب و هوس 1 ییدق رایسب تسباهخسن هدومن

 ۳۳ یاراد و دراد ناصقن یدنا رخا ف ط زا ی اتک دلج هس ره رب

 ِ گرزب عربزو عطنب ی تسا قرو

 ناف تصور دارف را انقباض ها ها

 یر و ور بس ی 2

 .درادن یا

 فوم

 نیس 3

 [ع4نع 01860, 10, 4 > ل هخس- ۱۱

 تسیاهخسن ( ۰ هرف (۲) هتیا فیلأت دنه ناوید یسراف خس تسرهف)

 ناتسودنه هرادا هناخانکب ی تس ی بر رب یخ لا

 ظ و تاک ٌرات و و یا اعا ریثک و , یسیاقت و نزن

 (۱) 0ممآمومسم نوع همممجمماو ص  ظ00اعتمم لناسهسرر ۲ ؟اهصححص

 طر(ط4ر ۶0۲0, 1889, ۱۱۵. ۰

)۲( 1۳14, ۱0. ۰ 

 (۲) 0مآموم نز ظوجحتمص مممصمنواح ام هم ۵ ۸6 00 00۵ 0

 1[عصعصص ظفر 020۳0, 1903, ۸6۰ 0۰

 ۱ و هست هو ناربچ یارب 8۲ 1. دنده 1099 سر نزیند رس یاقا ()

 دم ۱. دماوخ نآ حرش بیرفع و دناهتخاس رذتنم اون ۱1: نکع لیفت در ناشیا دوخ
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 حجم هم له

 ۳ تیف لول زا هک یباس یاهع یاهکرت زا هداز .اشاب ردیح کلیب فراع

 موسوم دنه یلاها زا یکی یرکیدو .تسوا طخم (مود داج رخاوا) 44. ص

 هحفص نبرخآ هک ۷:۸ ص یا 24۱ ص زا هک ییاپوهب هّلا ةكرب دمحم یولوب
 ناه یاراد میطلاب اس هفت تل را تا نیا ظخ تنیا باتک

 زک ذلا قیاس هخسن یتعب اهنع لوقنم هخسن یاهطقس و تافیرحت و طالغا

 ۳ رب ی یاصعال ر دمنال طالعا هوالمب تبسا سل
 ۳ و یا ربخا فیضت رد یدنف بناک هک رایسب هنارسدوخ

 ِ م دق ره رد دوخ بد [تسام جایتحا لح هک تسا موس داج یواح و)

 تا کأ 7 بتاک طخم 5 بانک لول فصرن لو / تسا هدرک ءدالع عقوم ره

 خیرات «لصا اب قباطم تسا یداوس ابیرقت و نوصم یفاحما طالغا هنوگنیا زا

 ۱ اس ایام ۱۹۰۳ هنش ریوتکا هام هرضاخ هخیبت تباتک

 هحفص ۷۶۸ یاراد و ضیرع یربزو عطقب و اناوخ یو تشز یتیلعتسن

 ّح مدرک نادب تا خ قیاس هکنانچ ارط هخیت نیا موس دلج -- ؛تسا

 ناتسودنه لضاف بالط زا یکی نوارب موحزم شهاوخم 21٩۱٩ هنس
 لیصحتب خربگ مولعلا راد رد خیرات نا رد هک دما نیّدلا لاکب موسوم

 ک (۱) نایلدب هناخانکب نادتم تانک یه زا گید تم ود اب هتشاد لاغتما

 یاف دبهخسن و تاعارق فالتخا عیچ و هد ک هلباقم مات یادت روا

 هرضاح دن یثاوح رد طایتحا و تبظاوم و یس تیاپد اب ار هخسن ودنا

 3 زم هفت ود گر زا زین ار ندنل هفت یاهطتس حسی و هدوزفا

 ۲ ۱ رفع هشش و هتفاکن هجیلع قاروا رد و لیکت دررنسکا

 ۳ ۰ و لب هتاخاتک رد هرویزم هخنث مد تمالع و ؛تسا
 وا هتن را دجحا نیدلا لاو 0002۵16۲ ۸0. 4 یّگید و «تسا

 نیا یثاوح رد و دم ربعت ّظ فرم اب هخس) او ۸ فر هشیه

 (۱) 13001متمص 1۲۸۲۲, ۰



 هک ۱ ۱

 ۳ ۱ محصم هی

 ححصم ترابع و مع او دوصقم هخسن نیا تناعتساب دوب موهیفمان لک

 مود دلج نییام دینس هحفص ود رد هخسن نیا مدق نیکلام زا ۴# ین

 یبرع و یرافب راعشا و تارابع یضعب (۲۲۷۶-۲۲۸۳ قرو) ونک موس و

 مر نآ رخآ رد و هتشون (یوغم طخم) لوفم و (یروغیا ّطخم) یروفیا و

 نب دیح هج و هنارفغ و هونع و هبر حر یجارلا دبعلا هبنک و» و

 دوح [ب] فورعلا یدنقرپسلا زسیزعلا دبع نب دوبح نب نسح نب ط

 و رنیرشع و برا ةنس رک یداج لّوا جرات ق ةسورحا نیدراب ین

 نیلاسلا رثاسل و هنع ها انع و هبتاک [یلع : ظ] یلا محرت نم ها حر ةاعبس

 « نیلاعلا بر نیما

۱ 

 رد هدوجوم یایگناهج هفت 3۳ ریداوس و۱ شا تدر ای اه ةقینت اما

 ِ تسرهف) (۱) 6۱ ۶ تماالعت ی رد هیناطبرب هزوم هناخاتک

 تّفدب ارنا دوخ روطس مار هک ندنل لصا هخسن ۱1-۰0۱۱. صاج
 طالغا زا نوحشم و میقس ٌتیاغب و دبدج تیاغب تسیاهخسز هدرک هعلاطم

 رد نآ تباتک خیرات و رایسب یاهگداتفا و طفس و تساف تافیرحتو هشحاف
 یریزو عطقب ی تسا قرو ۲۷۵ یاراد و تسا ۱۲۷۷ هنب یناثلا عییر ءام

 دوش عوجر هخسل نآ فصو ةبقب یارب «یدنه قیعتسن "ِ دگرزب

 یسسنا یک طقف تنگ هک ط هرضاح ٌهخسن و یر دا نیا

 قرشتسم نوازب دراردا ةبلع فو اد ام هر درب 1

 هفصانل اب موح 7۳ شهوت هک :خسسا تل بناک رد طق یا و
 یی : دناهدرک خ تا وا هناخاتک یارب ندنل هخسن يور زا ارهخس نیا

 (۱) 0 155 تونس (0مموم نگ ام لوح مصاف و 6 3۳ 6اقاب 46

 طب 0طفت)عع عام 1010010, 1879-1883



1 ۱ 
 هشولب تسرهف ) _9ونافصوصت وه 8 ینعی ح ٌهخسن اما و

 لخاد هرخآ ت تونس نبرد طقف هخسل ویا نوج بت ك ج

 لّوا دلج حیحصت رد 7 ار یارب اذط تسا نش سیراپ یلم ةناخاتک
 یيم

 زا یسک زونه خرات ن نا رد مت اش نت 0 ۱ زا هدافتسا ی

 ن ةيسل ییدق خسن طخم هرضاح ۰ هخس) « تشادن یالّطا هخسن نیا دوج و ۱

 رد نآ تب تباتک خیرات و فرو 1۱2 بش یو و ضیرع یتفخ عطف و

 هس ره یاراد ست ان تان , «تسا یر ۷ . هنس لّوال یر ۲

 ود هلج زا) باتکنیا خسن زا ییلق ر ام .دننام و تسا ب نیا داج

 هخس) نیا رد (هیشاح و نتم زف - هق ص ۱ ج ٌهمدقب دوش عوجر 6 ک هخسن

 هلوعم خسن تیرثکا یقبطب دلم هسب هن تسا مسقنم داج ودب یادگناهج زین

 دلجم ینعی ت تسا نش بوسحم داج كي هتفرمور یفونک مود و لّوا دلج و

 زا لّوا دلجم دش م انوو : : هتشون نینچ هیلاح مود دل رخا رد بتاک و نا

 عبطلاب قونک موس دلج و هل و لع هل رم یاشک ناهج ْرات

 ۱ حرصن ن نبدب هچ 5 هلشیم بوسخ كب ال مود داج

 ۳۳/2 یناث یاشک ناهج جرات ض 1 غرف» : هتشون نینچ طقف هیلاح مو موس دلج

 هکلب لاحما طسوتم مقس و تک رد هخسن نيا ««ةیلالطا ةئام عبس ةنس لو
 دلجم نیا حیحصت رد كلذعم لو تسا بلاغ نا طالغا ترثک و مقس هبنج

 اس اب هحسن نا قیقد هسیاقم زا هچ دش عقاو دینم تیاهن ی رضاح

 لکب هخسن نیا ٌأشنم و لصا هک دش جناو نم رب متشاد تسدب هک خسن

 ۳ ریام اب هرضاح هخسن ار

 ۲ ۶ د ابا نام و دناون بعغنس فاتخ هد وناه در طب اهل رقم

 رد تایئزج زا كلذ ریغ و تابلک و لج ناصتن و هدایز و تارابع

 ای هکوکشم مضاوم زا اسب هچ و تسا دوجوم یک فالتخا عضاوم بلغا

 بلطم و دساف ترابع و ناسکیب لاح هه خسن عیج رد هک هنحصم هفرح

 «لعف لعاف رکذ نودب اذک (۱)

 ۶ - ۲ ویسی ۵ رب ۰ 8 را ۳

 ؟۳۳۳ سا 7 ۱



ّ 
 ۲۱۲ هحفص زا ٩ رطسب دوشیم متخ و ؛تولا همان حتف رخاوا رد «دشاب یربخ

 ۳2۷ و و حابص نسح لصن رخاوا رد «دنداهنب ییناج» هلکب
 ریخا فصن مان زا ابیرقت تسا ترابع « هخسن گرزب طفس اما و

 دوشیم عورشو نآ هاهتنا یلا هیلیعاسا تمسق ءادتبا زا یادگناهج مّوس داج

 لاوحا و نایلیعاسا و ناینطاب بهادم ریرفت رکذ» هب نونعم لصف ءادتبا زا

 نیرخاب دوشیم متخ و رضاح عبط زا ۱. س ۲+۱ ص رد «روکذم تعاج

 لداعم هطفاس :تمسق نیا و «؛تسا باتک زيخا هعفص هک ۷۸

 ما هحفص ۲۷۸ ٌهلج زا رضاح دلجت تاحفص زا هحفص ۱۳ ببرق اب تس

 عطقف» تاللکب تولا همان حتف هلج نیرخ هرضاح هخسن و جرم

 هگدیآ نود «نیملاعلا : بر و ها ی اویلظ نیا مو 2 ربا

 زا دعب خان سکع رب هکاب دشاب توی رد یداتفا دا تا

 رولعس و و ا و دمح یع هل یلص و» هدوزفا هروکذم هلج نیرخآ
 یلثم لکشب بتک متاوخ رد خان بلاغ دوهعم مسرب زین ارباتک هربخا

 باتک خان ۳ او کی نیارف نیزا هک تسا نیناسر اهتناب

 اعطق ابنع لوقنم هخسن رد تولا همان حتف زا دعب و تشيم متخ اج نیبپب

 یکی اهنع هخسن یوق رایسب لاقحاب و «تساهدوبن یرگید زیچ حس
 ارهیلیعامماب مجار لصف زونه نا فلوم هک هدوب انگناهج هیلوا خسن زا

 ی تا .هدوب هدوفن :لیکت هیلاح لا ارباتک" و هد یا

 ْنظب تساروکذم زف صاج همقم رد هک یرشب هخسن نا مخیرات هکنیا

 نا رکذ هک نرخعراب .نیرخا زا دمب لای طقفا تب هد

 تسا لاتحا نیا تّحص دوم ادج ()(30۸ بس ینعی) نما یادگناهچ رد
 اب .دهملا برف کیر یی هتاعا قرف هرووذب هلن 0 و
 ؛ تساهدوب تا نیا هیل وا رب رخ

 ( هف ص ج 9 دوش عوجر ۱(



 ححصم ٌهمدقم ی

 مزادرپیغ تاروطسم نآ زا رارکتب شیب اجنیا اذط ماهدرک نایب یون ص لوا

 : تان راصتفا لیذ هکن ود گپ هراشاب ارهدنناوخ رکذت دید طقف

 ۲ ۳ ال یا نا یکی

 ِ کید خسن عیج مدق ی

 ۲ ۱۹ هس) تسافخ 0 باتک فلوم تافو زا دعت لاس

 5 نعم نیاب ی ۱ ار یر

 قم ی تشسا نخ قیبطت نآ اب و خاسنتسا هخسن تفا یمر زا فرصت

 تاک هکنا اي راکشا حوضو لاک رد هن نا ندوب طلغ 5 یی ارم

 ۱۳۰ 3 ۱ دا تفعصم و فرح دلی ای ةمارقلا هلیکشم اب هظقن نوذب
 راچان نتم هروک ذش دراوم تیبا رد هک دشاب هتشاد هداتفا و طقس هخسن

 عیج رد و روص نیا هه رد زاب لو تسا نش حیحصن گید خیسل تناعتساب

 رد اتثتسا نودب هخسل نیا یاد هخسن ۳ ناک وحن یا ط و روص

 هش هداد تسدب تاحفص لیذ یثاوح رد خیس یاس یاطدن هخبل تنج

 تا و دو صحت دانا و قوف بسح رب درخ ندناوخ ات تسا

 ؛دشاب دازا یلکب دبایم مجرا و جا وا رظنب هک یلدبهخسن

 | ج ُهمدقم رد هکنانج) 2 ب هخس) دود زا كلي ره رد نا هنف و

 دوجوم رزب رایسب طقس موس دلج نیا رد (ماهدرک هراشا نادب زین

 «ماقنام مور هخسن ود و هلافتما را حباب دروم ود نیرد هک :تسا

 ۳ ۱ مک یرو هدزناش زا تسا ترابق ب هخسن طقس اما

 ۳ نیا و «تسا هداتفا نبب زا لکب ۲ ۳ ۱ 9 قرو نیبأم هک هخمن

 عورش و ونک عبط تاحنص هحبص ۷ بب رف اب تا لداعم قرو

 نآ رد هک یزیچ» هلک زا رضاح دلج زا |۳۵ هداص 2 ۲ رطس زا دوشیم

 یراف ی دنه ماقراب گه نیا یلصا تاوتقصح و دادعا زا ۳۹ رم نییعن )۱(

 ۳۰۹ مقر یاراد 1 هناخایک ماقرا زا یقوتک 215« قرو هج دا تسدب ۵ش هتشون



۱ 0 

 مس

 ُط ۱ ححصم هبدقم

 یشاوح رد اکو و لیوطت زا زارتحا و راصتخا دلصفب اهعا زا مادک ره یارب

 هتفه نفت یاس یا شب اه نق : دهاوخ ادزک دادم بنا یا

 یاهداخاتک ۶۱ قیام و .تنا سراب زد ام هناخماتک خسن زا بنا لّوا هخسن

 «نیزا دعب روکذم لیصفتب رگید یصوصخ اب یوع

 نیا حیحصت رد هک یانگناهج ناو هم خسن تروص

 ها عرش هدرب ناب دم

 سام ان ۴ سا طنرماهصمصت مووفص 905
۱ 

 سر

 مس

 طنرمحاهصمحت جوووط 1315 -> ب

 مس

 5نررافصعحت 26۳988 1650 2

 جمع ؟هجقم مهم 6۵9 حد هخسا - ۶

۱ 
 هنورحا6صمصا 06۲۵۵8 1503 تح و هرز - ۵

 طظناطانه(طضوسم )هانمصمامر طوحزو ۲

 ؟نرممافصمص جوووص 200 ی ات ۱

 مس

 ؟نررمآفصهصت موومص 2018 ح 3 هخسل -۷

 دلج همدتم رد احورشم ارقوف رد ریکاذم لّوا هخسن شش فصو نوچ

 60000۱6 8 هشولپ فیل ات سبراپ ّ هناخعایک ینراق خسن تسرهفب دوش عوجر ۲۱(

 110۳0808 وصف 06 ۵ 00۵و 2۲۵0م صفح 1 ظ۱۵6طمام 4 ۵۱۵68, 91

 14۳ هرن !ج> ب هخن فثیا هر ۱ج ۱ هخسن : لیذ لیمن 1905-4۰

 44۷ هرفاج ده هخسن 446 هرفا جد هخن هکآ رف | ج ۳5 هخسن
 ۲۳۱۲ *رف +ج > ح هخسن فک هرف ۱ج > ز هعسن



 ححصم همذقم

 نبا حیحصت و حط ی تسن دا دف نلنفط عقوم اجنیا 1

 لو داتفا ربخأتب راظتنا دح زا شیب ینیوج یادگناهج خیرات زا موس دلج

 نآ ماما لیاسو وا ییفوت نسح و لاعت یادخ یرایب هرخالاب دیحا ءت
 نیلوا نیدلج بولسا و زرط نامهب باتک ربخا دلج نيا كنيا نما مارف

 ؛ دیسر ماتتخاب رتطوسبمو رتلصنم یثاوح یضعب هوالعب یو
 رد هک یاتکناهج هخسن شن رب همالع وب نیا حیحصت یارب

 كيره تازیم و تایصوصخ رو لاو ِ اب مّود و لّوا داج حین

 هراغا الیذ ز ات دیداکن قسیع ص۱ج ٌهمدقم رد احورشم و اللصنم | اراهخا ز ا

 ماهتشاد تسدب باتک ناه زا زین رگید هخسن جنپ (دومن مهاوخ اهنادب یلاجا

 هزات هخسن جنپ نیزا هخسن كي نوچ لو هخسن هدزای دوشیم عوبجت ی

 تم تس دی هکنا زا لبق دوب نوارب مور قلعتم اقباس هک (ط هخسن)

 یکی طسوتب موحرمآ شهاوخم دش دهاوخ روکذم نیزا دعب هک یحرشب دتفا
 نیمه زا رگید هخسن ود اب دمحا نیدلا لاکب موسوم ناتسودنه نیاصح زا
 فالتخا میج و نش هلباقم درونسکا رد() ای هناخاتک خسن زا باتک

 تبث هخسن نیا یثاوح رد توقف تیابغ اب هخسن ت یا دبهخسن و تاءارق

 تیافتم هقسن هس دوشیم عام انحاج هخن نیا تقیقح رد سبپ دوب نش

 موس دلج نیا حیحصت رد نم 33 نت عومج هکنآ هجیتن و هناگادج

 یانگناهج خسن زا هخسن هدزیس زا دوب دهاوخ ترابع هتفربیور ماهدرب راکب

 هک یزومر و تامالع لیصخت اب ابا زا كي رهب لامجا هراما ًالیذ هک

 (۱) 1001متمص ۲۳۸۳۲,
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 ؛ سونرد نبآ

 ؛(ناروا) نازوا"

 «(رداهب لع 2) رداهب وسا
 ِ رک هایت

 «روکات

 « تیناچ

۷۸ 

۷۹ 

۸۱ 

۹ 

۰-۹۱-۹۹ 



 تا تاجر دنم تسرایف و

 هحفص هحفص

 ۰ هه ۳ ؛یدیشخا روفاک تافو جرات

 ۰۷ السا ءرکذ لع | ۱ ۶ هیارفسا دماج يا
 3 «لکنم نیّدلا رصان | ۱ و

 ۸ را یا نا دیک وا

 ۹ کرد نیل رو «یواضیبلا هّلا دبع ویا

 ۱ « بسا هجو نیدلا رّفظم وا رسپ و یجاهص مت نب سابع
 ۱۳ ۱ یک دل قم ۷ «رصن

 13 ؛ضشلغا نیدلا فیس | ۸ «هّلا نیدل دضاعلا

 ۸-٩۲۹ ؛وک رب ست ریل فا دورو را

 ۳۰ « (تولا) هکریش | ۹ «رصج ماش یک اسع اب

 ۰-۰۲۸ «ناقش | ۲۷۲۱-۲۲۰ «دضاع ریزو «رواش) روباش

 ۳۸ هک ؛شاطع نی كلا دبع

 ۹ «هلپهع ءاح اب صیصحت | ۱ « عرف

 ٩۲۰  هنانلاط كرهش و تولا كرهث | ۲۸۲ ۰ ««رایرهش لبج >) یکرای رهش
 ۲-9 «ناتسج لا | ۶ «نراق لابج

 1 «ناشپا تخت یاپ | ۶ « نیورش لابج
 0 « هلسلس نیا كولم دادعت | ۷ « تولا

 دا «یمالس | ۸ «هیحان ناشیف- |
 جو هی ؛ ارش لابقا ۳۸۹ ؛ دور جدناسآ

 4٩_9۳ هتطح راهایو ۱ ۹ « هیحان ناتاس۲

 ج9۱ حد هگرزب رادتاود [ا ۰ « رابدور الابس*

 6۲-21۳ «ییاوبا مجرب نب هاشناییلس | ۰ ایدز

 ۲۳۱ یا نی یدلا فرش | ۲ (یایخوو تابصف وزجرق فاتفا

 یزوجلا رب جرفلا وبا نیدلا لاج | ۶ «ناقلاط
 10 «یدعس رصاعم مود ۳۹۹ « ناقلاط تابصق و یرق یاسا

 2۷ ی یار ۹ « كشادچ
 ۷۰۷ «نیون وجیاب | ۰ « یزار ملسم وبا

 ۷۱ تک ها «وآ حدم رد یزعم تیصق



 ۹ نا ی ی ی

 ۳۸ و وا نلوژن زا دعب نیدلا ۳ عالق رکذ

 ۳۷۵ « ناشبا راک یابتنا و نیدلا نکر لاوحا و

 اعلا لضفا موحرم هظتن زا دادغب هعفا تاک رد باتک لیذ

 ۲۸۰ ها هجح هر یسوطلا دح نب در نیذلا و قحما ریصن رشبلا داتسا

 ۳۹ن ؛ تافاضا و یثاوح

 ۳ 6 6 0 تسرهبف

 ۰۷ 0 ءایسا تسرهف

 و (« همانطاخ

 باتک رخآ یشاوح ی عیضاوم تسرهف

 هحفص هحفص

 ۳۹ (تناکلا نایت ؛نارلک و نانا

 ۳۹+ -« یدسا بنات وبا ۰ :نابرفا

 ۳۹3 «هطمارف روهظ خیرات | ۰ ؛ نیون ناغج

 ۳۹1 ِ « طمرق نادح | ۰ « نتیکرا

 ۳۸ ؛بشوح مساقلب | ۴ ؛ نیون یاجنوس
 ۳۹۹ بت ۳ «ْلص, عج رد لالص
 ۳ «موطخلا سابعلا وبا وا ردارب | ۰ « ةيواعم نب هّلا دبع

 ۳9۲ « یمطاف یدهم ک ٌیرات | ۰ «جایید دم

 ۳۹ « بلغالا قب ضارقن :ا یرات ۱۹۹۷ « ناتسربط نایعاد

 ۲۵۵ ۸ هبزفا و ببرخعدالب زا تم ۱ ۲۰۱ «یداصاا رج لیعما تاف و ٌیرات

 روتسدو یاشگن اهج نیب لماک ییاطت قح رد لیعسا نرب دجحش تیاعس
 ۲۵۵ « هلیعماب عجار لیصانترد نمجنلا ۳۱ « مالسلا هیلع ظاکلا یوم

 ۳۸ «یجراخ دیزی وبا | ۲-۲۰۲ ؛حادق نومم نب هّلا دبع



 د

 [1۷۱  کاح رسپ یلع نسحا وبا هّلا نید زازعال رهاظلا تفالخ رکذ

 ۱۷۳ ؛حودقم یدهم رضح رکذ

 ۱۷۷ «رهاظ رسپ [دعم م یساآ رصتسم سیل کد

 ۷۹ ءرصنتسم رسپ دا مساقلا وبا هلاب یلعتسلا تفالخ رکذ]

 ۱۸۱ «یلعتسم رسپ روصنم یلع وبا ها ماکحاب رمالا تفالخ رکذ
 نب دمح نب دیجما دبع نوملا وبا هّیا نیدل ظفاحما تفالخ رکذ

 ۱۸۱ رصنتسلا

 ۱۸۱ ات رم ایعسا روصنن وبا اقا زیاب رفاظلا تفالخ کد

 ۱۸۲ «رفاظ رسپ یسیع مساقلا وبا هلا رصنب زئافلا تفالخ رکذ

 ۲۱۸۲ «ظفاحما نب فسوی یب هّلا دبع دمحم وبا ها نیدل دضاعلا تفالخ رکذ

 ۱۸ تر تو رک

 توت ارناآ هک نحالم توعد و وا دیدجن و حایص نسح رکذ
 ۱۸3 ؛ دنا قید

 ۳۱1 ۱ « دیما گرزب اک تن رکذ]

 ۱۱ : دنا کنن نپ کیح تا

 هک قم فورعم] دیما گرزب 0 تدالو رکذ

 ۳ را تتطلست و الا

 ۱ « دیما دگرزب نب دبح نب نسح نی دیح تنطلس رکذ]

 نب درص نب نسح نب دیح نب نسح نیدلا لالج تنطاس صف

 ۳۹۲  دیمآ دگرزب

 ۱۳۹۹4 رو نم نسجح تک لالج نب دی نیدلا ءالع یاس 5

 ۳۹ ؛ شردپ تافو ِ دع) هاشروخ نیدلا کد لاوحا رکذ



 بو کا

 ح ؛ححصم مدقم
 اک

 « یکیب یتیوقرس و نیون لا لاوحا رکذ

 وا لاصبتسا و نمجم لاوحا رکذ
 «یناورشون لدع طاسب ندرتسگ و یناخ تخترب ناافوکنم سولج رکذ

 دعب نااق وکنم ناهج هاشداپ نویاه تاذ نساح زا یرادوم رکذ

 کل ریزش وا

 ۱ [نااق وکنم] تلود ناکرا رکذ

 ؛یبرغ دالبب رگالیه ناهج هداز ءاشداب تفرح رود

 حالم عالق حتفب وکالوه ناهج هاشداپ تکرح رکذ

 «تولا همان حتف هخسن

 ؛نوکذم یعاج لاوسا ر نایلنفاتسا و :نایطاب یهاذم یافت و

 ؛ یطاف یدبح تفالخ ِت

 ؛یدهع رسپ مماق تفالخ رکد

 «مناف رسپ لیعاسا روصنلا تفالخ رکذ

 «روصنم رسپ دعم من وبا نا نیدل ژملا تفالخ رکذ

 ؛ّرعم رسپ رازن روصنم وبا هاب زیزعلا تفالخ رکذ
 زیزع رسپ روصنم یلع وبا هّبا رماب عاحما تفالخ رکذ





 مر و و رم 9 رم ِ

 ۱ءاه جمال ماطکرر | ء٩اع
 نیزه 1۱۵ ۸ سرد

 ۲۳مم مه رم 7 : ینروه ۵ رام ميل کور

 دانی لقا مو ماه اوین

 حج و تو 1۱۱۳2۱۱ تیم

 ۳ ف

 رسر اهضو یار م ایضن
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